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مل تكن الدرا�سات االجتماعية التي �سبقت ظهور مقدمة )ابن 

كانت  واإمن��ا  االجتماعية،  للظاهرة  قوانني  ت�ستخل�ص  خلدون( 

ال�سهري  كتابه  ح��زم( يف  )اب��ن  فعل  ما  نحو  بو�سفها على  تكتفي 

خالق(  )امللل والنحل( اأو ما فعل ابن م�سكويه يف كتابه )تهذيب االأ

يف  الطرطو�سي  اأو  ال�سلطانية(،  ح��ك��ام  )االأ كتابه  يف  ال��غ��ّزايل  اأو 
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)�رساج امللوك( فمثل هذه الكتب ال�سهرية يف تراثنا الثقايف تقع �سمن الدرا�سات 

ابن  اأ�س�سه  ال��ذي  النحو  على  العمران  علم  جند  بينما  الوعظية  اأو  التاريخية 

ن�ساين كما يدر�ص علماء الطبيعة القوانني الناظمة  خلدون يدر�ص االجتماع االإ

كتب هامة  غائب حتى عن  الناظم  القانون  البحث عن  وهذا  الطبيعة  حليوية 

اأو كتاب  ر�سطو  خالق الأ اأو كتاب االأ اأفالطون  ن�ساين مثل جمهورية  التاريخ االإ يف 

املدينة الفا�سلة للفارابي فهذه الكتب واأمثالها تبحث عما ينبغي اأن يكون عليه 

املجتمع حتى ي�سري فا�ساًل.

لقد كان ابن خلدون اأول من اكت�سف اأن للظاهرة االجتماعية قانونًا مثل قوانني 

الطبيعة والريا�سيات وكان كل من قبله يظنون اأن ظواهر االجتماع خارجة عن 

نطاق القوانني، وال تخ�سع اإال لرغبات القادة وتوجيهات الزعماء وامل�رّسعني،وقد 

اأدرك ابن خلدون اأنه بهذا االكت�ساف يبتكر علمًا ولكنه يقول بتوا�سع �سديد )كاأن 

ن�ساين(  االإ واالجتماع  الب�رسي  العمران  وهو  مو�سوع،  ذو  فاإنه  م�ستقل،  علم  هذا 

ويقول يف مو�سوع اآخر من املقدمة )كاأنه علم م�ستنبط الن�ساأة، ولعمري مل اأقف 

حد من اخلليقة وما اأدري األغفلتهم عن ذلك ولي�ص الظن  على الكالم يف منحاه الأ

بهم؟( ويربز توا�سعه اجلم يف قوله )ولعلهم كتبوا يف هذا الغر�ص وا�ستوفوه ومل 

ن�ساين كثريون، وما مل ي�سل اإلينا من العلوم  ي�سل اإلينا، واحلكماء يف اأمم النوع االإ

اأكرث مما و�سل.

ولقد فهم كل من قراأ املقدمة منذ اأن كتبها ابن خلدون اأن الرجل يقدم منوذجًا 

ملا ينبغي اأن يكون عليه توا�سع العلماء وهذا التوا�سع �سمة ظاهرة عند علماء 

العرب وامل�سلمني عرب التاريخ. ولقد بداأ ابن خلدون مقدمته بخطبة الكتاب ثم 

م بحثًا عن   قدم ف�ساًل عن التاريخ وعّما وقع فيه املوؤرخون من مغالطات، ثم قدَّ

طبيعة العمران فيه �ستة بحوث رئي�سة حتدث فيها عن البداوة وعن ن�ساأة الدول 

و�سائر  م�سار  واالأ )البلدان  عن  حتدث  ثم  ال�سلطانية،  واملراتب  اخلالفة  عن  ثم 
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واأ�سنافها،  العلوم  وال�سنائع، ثم عن  الك�سب  املعا�ص ووجوهه من  العمران، وعن 

وعن التعليم وطرائقه، و�سوى ذلك مما يتعلق بحياة املجتمع، وقد عك�ص بذلك 

التجمع  بطرق  املت�سلة  والظواهر  االجتماعية،  الظاهرة  الت�ساع  الدقيق  وعيه 

ن�ساين، مو�سحًا اأثر اجلغرافيا يف تكوين الظاهرة، وهذا ما �سّماه عامل االجتماع  االإ

وقد  االجتماعية،  البنية  علم  اأو  االجتماعية(  )املوروفولوجيا  دوركهامي  ال�سهري 

توهم دوركهامي اأنه اأول من تنبه اإىل هذا العلم، ومل يفطن اإىل اأّن ابن خلدون �سبقه 

اإىل ذلك قبل خم�سمئة عام.

ولعلَّ تاأمل عناوين ف�سول املقدمة يك�سف حتديد ابن خلدون الدقيق لنواظم 

بخراب  م��وؤذن  )الظلم  العنوان  ه��ذا  مثل  تاأمل  وح�سبنا  االجتماعي،  القانون 

مة اإذا غلبت و�سارت يف ملك غريها  العمران( اأو )وفور العمران اآخر الدولة( اأو )االأ

يف  �سيما  وال  القانون  خال�سة  يج�سد  مما  كثري  ذلك  و�سوى  الفناء(  اإليها  اأ���رسع 

حديثه عن الظواهر ال�سيا�سية اأو االقت�سادية اأو اللغوية اأو الدينية.

مة املغلوبة بالفناء  وهو يف حتذيره للمجتمع من اال�ست�سالم ملن يغلبه، ينذر االأ

مم، ال يوؤثر يف حريتها وا�ستقاللها  مة لغريها من االأ املادي مو�سحًا اأن خ�سوع االأ

فح�سب واإمنا يوؤدي اإىل فناء معنوي ومادي، وهو يربهن على ذلك بحقائق علم 

اأعلم ما يح�سل  البيولوجيا وبالقيا�ص املنطقي، ويقول: )وال�سبب يف ذلك واهلل 

آلة  مة عليها، و�سارت باال�ستعباد ا يف النفو�ص من التكا�سل اإذا ملك الغالب اأمر االأ

مل وي�سعف التنا�سل( في�سري املغلوبون اأكلة لكل اآكل. ل�سواها فيق�رس االأ

العمران  علم  تقدميها  عن  ف�ساًل  خلدون  اب��ن  مقدمة  خ�سائ�ص  اأب��رز  وم��ن 

�سلوب جديد يف الكتابة العربية وعر�سها للعديد من العلوم  اجلديد تاأ�سي�سها الأ

��ا يف�سل القول فيها ويف مناهجها  والفنون وهو ال مير عليها م��رورًا عابرًا واإمنَّ

وطرائق االنتفاع بها. 

ذاتها،  �سالمية  االإ العربية  احل�سارة  ظاهرة  يج�سد  مقدمته  يف  خلدون  وابن 
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مم التي �سبقت واإ�سافة اإبداعية عليها، ويف اأنها  يف كونها ا�ستيعابًا حل�سارات االأ

خرين كما يزعم بع�ص احلاقدين.. لي�ست جمرد نقل لعلوم االآ

وديوان  »العرب،  ابن خلدون  كتاب  ن�سوا  النا�ص  اإن  �سابق،  ولقد قلت يف حديث 

املبتداأ واخلرب« وتوقفوا عند مقدمته ال�سهرية. ولكن الكتاب واحد من اأهم مراجع 

التاريخ وم�سادره، وفيه درا�سة هامة مف�سلة لتاريخ العرب والعجم والرببر، وفيه 

نوع من ال�سرية الذاتية وهو )التعريف بابن خلدون ورحلته �رسقًا وغربًا( وهو رواية 

حداث وبالتجارب يعر�ص فيها كل م�ساهداته  طريفة حلياة ابن خلدون املليئة باالأ

بدقة املوؤرخ واأمانة العامل، وقد اأحلق ابن خلدون هذه الدرا�سة بكتاب العرب الذي 

�سيبقى يف تراثنا العربي ذا خ�سو�سية متفردة يف كونه يقدم ثالثة كتب، اأهمها 

املقدمة التي حملت ابتكار علم العمران، وثانيهما كتاب التاريخ املف�سل، وثالثهما 

�سرية ابن خلدون.  

¥µ
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وروبي،  ع�ضاء يف الحتاد الأ تعود فكرة اختيار مدن من الدول غري الأ

لتكون على مدى �ضنة كاملة، عا�ضمة اأوروبية للثقافة، اإىل عام 2000، وقد 

وقع الختيار ر�ضميًا على مدينة ا�ضتانبول الرتكية يف عام 2006، لتكون 

تلك العا�ضمة عام 2010.. وهكذا انطلقت منذ منت�ضف �ضهر كانون الثاين 

 /170/ نحو  على  ت�ضتمل  التي  وروبية  الأ ال�ضنة  هذه  ون�ضاطات  فعاليات 

\ \ \ \ \ \
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والتظاهرات  واحل�ضارية  الرتاثية  امل�ضاريع  من   /500/ من  واأكثثر  ثقافيًا،  حدثًا 

الفنية املتعددة..

الثقايف  املدينة  طابع  على  التدليل  اإىل  تهدف  تركية  رغبة  احلثثدث  هثثذا  يتنازع 

اأين املهرب فا�ضتانبول �رشقية الطابع،  وروبي، ولكن  وروبي، التاأكيد على جتّذرها الأ الأ

وروبي،  يف جميع مالحمها التاريخية والعمرانية، ومنذ عقود تدق حكومتها الباب الأ

دون جدوى، ومع ذلك خرج �ضكان ا�ضتانبول اإىل ال�ضوارع ليد�ّضنوا مدينتهم كاأول عا�ضمة 

لعاب النارية ب�ضخاء  وروبي.. لقد انطلقت الأ للثقافة يف اأوروبة، من خارج الحتاد الأ

والعثمانية،  البيزنطية  مرباطوريتني  لالإ عا�ضمة  كانت  التي  الرائعة  املدينة  �ضماء  يف 

وتعالت اأ�ضوات املو�ضيقا وجنوم الغناء الرتكي، مب�ضاركة اأكر من خم�ضة اآلف �ضخ�ضية 

حملية وعاملية.

دليل حي على  ا�ضتانبول  »اإن  اأردوغثثان:  رغبة رجب طيب  وعن  ال�ضيا�ضة  بعيدًا عن 

التاريخية  املدينة  هذه  ا�ضتعدت  فقد  اأوروبثثثة«  من  طبيعي  جزء  واأنها  تركيا،  اأوروبثثّيثثة 

قوبكابي«،  و»ق�رش  �ضوفيا«  آيا  »ا مثل  البيزنطية،  آثارها  ا برتميم  احلدث  لهذا  اجلميلة 

�ضالمية، وجتديد معبد يهودي، ومتَّ ا�ضتلهام  ثار الإ وافتتاح متاحف جديدة، وترميم الآ

حتت  متَّ  ذلثثك  وكثثل  املولوية..  رق�ص  واإيقاعات  ال�ضوفية،  الطرق  من  الفتتاح  حفل 

تثري  العامل  »لي�ص هناك مدينة يف  نهاية عامنا احلثثايل:  يرفع عاليًا حتى  �ضوف  �ضعار 

غريق  ربعة« يف حتية لفال�ضفة الإ لهام مثل ا�ضتانبول«، و»ا�ضتانبول مدينة العنا�رش الأ الإ

القدامى، الذين عا�ضوا يف �رشق تركيا بدءًا من القرن ال�ضابع قبل امليالد، وف�رّشوا بنية 

ربعة )الرتاب- الهواء- املاء- النار( والتي اأّثرت باحل�ضارة الغربية  الكون، بالعنا�رش الأ

وال�رشقية، وبقيت معتمدة حتى تاريخ بدء الثورة العلمية يف القرن الثامن ع�رش، وقد 

ا�ضم عن�رش من  اأق�ضام، يحمل كل منها  اأربعة  والفنية على  الثقافية  ن�ضطة  الأ توزعت 

وحمل  آذار(  ا  20 اإىل  الثاين  1كانون  )من  الثثرتاب  من  البداية  وكانت  ربعة،  الأ العنا�رش 

هذا الق�ضم �ضعار »التقاليد والتحّول« و�ضّم �ضتة معار�ص، وعددًا متميزًا من العرو�ص 
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املو�سيقية..

�سعار  له  اإىل �� حزيران، وقد و�سع  آذار  ا  �� )الهواء( من  ا�سم  الثاين حمل  الق�سم 

ثار الدينية التاريخية  »الر�سالة ال�سماوية« و�سي�سم عددًا من املعار�ص، التي تعّرف باالآ

فالم وعرو�ص  �سالمية وامل�سيحية املوجودة يف ا�ستانبول، اإ�سافة اإىل عدد كبري من االأ االإ

الهواء الطلق.. 

اإلقاء ال�سوء على  اأيلول، و�سيتم فيه  الق�سم الثالث )املاء( من �� حزيران اإىل �� 

اإطالق معر�ص  �سيتم  واأوروب��ة، حيث  آ�سيا  ا يربط بني  بو�سفها ج�رسًا  ا�ستانبول  مدينة 

»اأوروبة يف البو�سفور« و�ستكون الفر�سة متاحة للفنانني من جميع اأنحاء اأوروبة لعر�ص 

اإبداعاتهم الفنّية على عوامات وج�سور �سغرية مبحاذاة م�سيق البو�سفور، وغريها من 

الن�ساطات.

»�سياغة  �سعار  و�سيحمل  ول،  االأ كانون   3� اإىل  اأيلول   �3 من  )النار(  الرابع  الق�سم 

امل�ستقبل« و�سيكون من اأهم ن�ساطاته »بينايل ا�ستانبول الدويل احلادي ع�رس« و»البينايل 

طفال. املعماري« و�سياغة امل�ستقبل املخ�س�سة لالأ

❁    ❁    ❁

زرت ا�ستانبول ثالث مرات بني )�003 و��00( ب�سفتي ع�سوًا يف جمل�ص اإدارة مركز 

ملنظمة  التابع  »اأر�سيكا«  با�سم  املعروف  �سالمية،  االإ والثقافة  والفنون  للتاريخ  بحاث  االأ

�سالمي، وقد متَّ انتخابي يف »كواالالمبور« من قبل /�4/ دولة عربية واإ�سالمية،  املوؤمتر االإ

وكان اأول ما فّكرت فيه عندما حّطت الطائرة ال�سورية يف مطار ا�ستانبول، هل �ستكون 

علمانية،  غربّية،  �رسقية،  حديثة،  قدمية،  مدينة  على  للتعرف  كافية  الفر�سة  ه��ذه 

لف الثاين قبل امليالد، حتت ا�سم  واإ�سالمية.. مدينة بداأ اال�ستيطان الب�رسي فيها منذ االأ

مرباطورية  كرب« عا�سمة لالإ االأ »ق�سطنطني  الروماين  مرباطور  االإ واختارها  »بيزنطيوم« 

عام /330م/ واأعطاها ا�سمه لت�سبح »الق�سطنطينية«، وانتقلت اإىل ال�سيادة العثمانية 
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يف عهد ال�سلطان حممد الفاحت عام /�4�3م/ وحملت منذ ذلك التاريخ ا�سمها احلايل 

للخالفة  عا�سمة  واأ�سبحت  العايل«  والباب  �ستانة  »االأ لقب  عليها  واأطلق  ا�ستانبول، 

ول عام ����م.. العثمانية يف عهد ال�سلطان �سليم االأ

والوقت �سّيق، واجتماعات  اأكرب،  اإىل فر�سة  اأحتاج  اأنني  �سعرت  وىل  االأ الوهلة  منذ 

�ساعات  يف  اأمكن  ما  الفر�ص  اغتنام  حاولت  ذل��ك  وم��ع  وم�سائية(  )�سباحية  املجل�ص 

زقة املتفرعة  وىل، ويف �ساعات امل�ساء، التي عرفتني على �ساحة »تق�سيم« واالأ ال�سباح االأ

�سهر يف هذه املدينة التي يلتقي يف جنباتها ال�سوء والعتمة،  من �سارع اال�ستقالل، االأ

وروبية.. لقد قطعت امل�سافة  �سيوية عن ا�ستانبول االأ واجل�رس الذي يف�سل ا�ستانبول االآ

آ�سيا  جل�ص يف مطعم اأ�سفل اجل�رس، يقع بني قارتي ا قدام، وهبطت ال�سالمل الأ م�سيًا على االأ

آ�رس للزمن الذي يتوقف هناك.. واأوروبة، وكانت حلظات مفعمة بح�سور ا

ن احلياة تدّب يف �سوارعها واأ�سواقها التجارية  يف ا�ستانبول ال ي�سعر املرء بالغربة، الأ

ومعاملها الرتاثية والعمرانية.. اجتماعاتنا كانت تتم يف ق�رس يلدز ال�سهري، مما جعلنا 

ثار  نعي�ص حالة من الوجد، والرغبة ال�سديدة يف التعرف على معامله وروائع التحف واالآ

آيا �سوفيا« الذي  املوجودة يف غرفه وخزائنه.. ومنه كان املنطلق للتعرف على مبنى »ا

يعد اأول كني�سة �رسقية لها �سبغة عاملية، واأكرب معبد للعامل امل�سيحي حتى فتح املدينة من 

مرباطور »جو�ستنيان« حتفة معمارية  قبل ال�سلطان حممد الفاحت.. لقد جعل منها االإ

بيزنطية خالدة، اأنفق على عمارتها /3�0/ األف رطل من الذهب، واأ�سبحت عمارتها 

ال�سخمة م�سدر اإلهام عدد من املعماريني العثمانيني يف عمارتهم للم�ساجد، وقد حتول 

هذا ال�رسح احل�ساري اإىل م�سجد، واإىل متحف يف زمن م�سطفى كمال اأتاتورك، ويعد 

من اأهم معامل ا�ستانبول التاريخية والعمرانية، التي الي�ساهيها جمال اآخر..

يف  بني  عامًا،  ثالثني  نحو  دام��ت  التي  الفاحت،  حممد  ال�سلطان  حكم  فرتة  خالل 

على  يظهر  معماري  جمّمع  اأول  الفاحت  جممع  ويعد  م�سجد،   /300/ نحو  ا�ستانبول 

مباٍن  ويتكون من  �4�0م،  عام  بناه  وقد  ا�ستانبول،  العثمانية يف  مرباطورية  االإ اأرا�سي 
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عديدة، يتو�سطها اجلامع ال�سخم..

وجالء،  بقوة  فيعك�ص  ول،  االأ �سليمان  ال�سلطان  بناه  الذي  ال�سليمانية،  جمّمع  اأما 

خمتلفة،  اأحجام  من  قبة   /400/ نحو  فيه  ترتفع  حيث  العثمانية،  ال�سلطنة  عظمة 

لثمانية ع�رس بناء ت�سّكل املجّمع ال�سخم..

❁    ❁    ❁

من يتجّول يف ا�ستانبول القدمية، يجد الت�سابه الوا�سح مع عدد من العوا�سم واملدن 

�سحر  اإنه  البي�ساء..  وال��دار  وتون�ص  والقاهرة  وحلب  دم�سق  مثل:  التقليدية  العربية 

بنية والق�سور وامل�ساجد وال�ساحات  ال�رسق الذي ما يزال يرخي بظالله الوارفة على االأ

جتذب  التي  التقليدية  احلرف  وبيع  �سناعة  واأماكن  واحلمامات،  �سواق  واالأ وال�سوارع 

الزوار وال�سياح القادمني من �ستى اأرجاء العامل، والذين يتوقع اأن ي�سل عددهم اإىل اأكرث 

من ع�رسة ماليني زائر يف عام �0�0 .. وتعد هذه العنا�رس التقليدية ملدينة ا�ستانبول 

وروبية.. التي تعاين  اأحد اأهم عنا�رس الدعاية ال�سياحية العاملية، لعا�سمة الثقافة االأ

من اختناقات مرورية، مثلها مثل: دم�سق والقاهرة وبريوت وطهران وغريها..

مر الذي اأرهق  اجلهات املعنية عن املدينة القدمية يف ا�ستانبول، مل ت�ستكن لهذا االأ

بدرا�سة  ا�ستانبول  بلدية  قامت  فقد  التقليدية  العربية  عوا�سمنا  يف  القرار  اأ�سحاب 

اأن احللول بداأت  خرية  �ساملة ل�سبكة �سوارع املدينة القدمية، وقد وجدت يف الزيارة االأ

فت ال�سوارع باحلجارة التقليدية،  تاأخذ طريقها، فقد منعت حركة مرور املركبات، ور�سّ

اال�ستغناء  ومتَّ  طوله/��/كم،  بخط  البيئة،  �سديقة  الكهربائية،  القطارات  واأدخلت 

خرى يف املدينة القدمية.. ب�سكل كامل عن حافالت النقل العام االأ

ا�ستانبول مدينة كبرية، عدد �سكانها يرتاوح بني )�� و��( مليون ن�سمة، وتعّد املركز 

لذلك  لرتكيا..  الرئي�ص  وال�سياحي  والثقايف  واملايل  وال�سناعي  والتجاري  االقت�سادي 

تراك،  لي�ص غريبًا اأن تكون مركز االهتمام والرعاية والتاأثري القوي يف حياة جرياننا االأ

الذين يعّدون مدينتهم دائمًا من املدن التي اأثرت اأي�سًا تاأثريًا قويًا يف ح�سارة اأوروبة 
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ال  اأوروب��ة  ولكن  ال�سياحية،  املعامل  قمم  يف  ي�سعها  ال�سياحي  طابعها  رمبا  وثقافتها.. 

وروبية،  ن- ترف�ص االعرتاف باأوروبيتها. واختيارها عا�سمة للثقافة االأ تزال –حتى االآ

وروبي الذي بداأت مفاو�سات  تراك بقرب ان�سمامهم اإىل االحتاد االأ مل عند االأ عزز االأ

االن�سمام اإليه ر�سميًا منذ عام ��00.

وال��ذي حت�رس  داب،  ل���الآ الرتكي احلائز على جائزة نوبل  دي���ب  االأ ب��ام��وق«  »اأوره���ان 

ا�ستانبول يف كثري من اأعماله، وخا�سة كتابه »الذكريات واملدينة« قد يكون اأ�سعد النا�ص 

ن مدينته اأ�سبحت حمط اهتمام عاملي، وهو الذي ك�سف اأ�رسارها واألغازها، وقّدم عنها  الأ

�سورة بالغة الرثاء، عن جوامعها وماآذنها وقبابها وج�سورها و�سوارعها واأزقتها اخللفية، 

وحركة املدينة املعا�رسة، وقام بت�سجيل الوهج الذي يحيط بالروح اخلالدة ال�ستانبول، 

واأحوالها امللونة والوا�سعة..

درى ب�سعابها.. لقد كرب وكربت  »باموق« من مواليد هذه املدينة يف عام ���9، وهو االأ

معه اأحالمه واأ�سواقه وتوقه اإىل و�سع العامل كله.. يف �سغره كانت ا�ستانبول مدينة ب�سيطة 

ق��رن، حتّولت حا�رسة  ن�سف  من  اأك��رث  وبعد  ن�سمة،  مليون  �سكانها  عدد  يبلغ  ومتعبة، 

مثل  املدينة  تكرب  ومتباعدة،  غريبة  باأحياء  م��رات، وحماطة  ع�رس  م�ساعفة  م�ساحتها 

النا�ص، وتكرب روحها، ويبقى الوهج يف املدينة القدمية، ويف معاملها اخلالدة التي تدلنا 

على ا�ستانبول التاريخ والعمارة واحل�سارة..  

¥µ
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نظمة الرتبوية العاملية، منذ ثمانينات القرن املا�ضي حتى اليوم،  ت�ضهد الأ

�ضالحات الرتبوية التي ت�ض������كل يف جوهرها ا�ضتجابة  ن�ضق������ا متواترا م������ن الإ

أ�ضمايل اللي������رايل اجلديد. ويف ظل هذه  مو�ضوعي������ة ملتطلبات القت�ضاد الرا

�ضالح������ات الرتبوي������ة املتعاقبة وجدت املدر�ضة نف�ضه������ا يف اأح�ضان ال�ضوق  الإ

أ�ضمايل تخ�ض������ع لقوانينه وتتفاعل م������ع معطياته وت�ضتجيب  القت�ض������ادي الرا

ملتطلباته، وهي يف دائرة التجاوب مع النظام القت�ضادي اجلديد بداأت متار�س 

باحث واأ�ستاذ يف جامعة الكويت.

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي

❁❁

ò

ن�ساين للمدر�سة  الدور الإ

يف النظام الراأ�سمايل اجلديد؟ 

د. علي �أ�سعد وطفة

❁
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أ�سمايل يف ن�س������ق فعاليات تربوية  دورها �لر�

ثالثية �الجتاه، فهي يف �لبد�ية، تقوم بتزويد 

�ل�س������وق �القت�سادي������ة بكفاء�ت ق������ادرة على 

�لتكي������ف مع خمتلف �لظروف �ملتغرية للحياة 

أ�سمالية يف ع�رص �لعوملة، ثم،  �القت�سادية �لر�

تعمل بالتايل، �أي يف �ملرحلة �لثانية، على بث 

ن�سان  ثقافة �ال�ستهالك بني �ملتعلمني وبناء �الإ

نتاج  �مل�ستهل������ك بامتي������از لت�سجي������ع دورة �الإ

أ�سمالية، و�أخري�، تعمل يف �ملرحلة �لثالثة  �لر�

من تطورها، على حتقيق �الندماج �لكلي يف 

أ�سمالي������ة متحولة بذ�تها �إىل  آلية �ل�سوق �لر� �

 .
)1(

أ�سمالية بنيوية بامتياز موؤ�س�سة ر�

لق������د كان������ت �لعالقة �لتاريخي������ة ما بني 

أ�سم������ايل و�ملدر�س������ة يف �ملا�سي  �لنظ������ام �لر�

عالقة �إ�سكالية �إذ لطاملا حاولت �ملدر�سة �أن 

أ�سمالية �ملتوح�سة  تنفلت من عق������ال هذه �لر�

لتمار�س دور� ثقافي������ا �إن�سانيا يتجاوز حدود 

آليات ��ستغاله، وقد حققت جناحا  �ل�س������وق و�

كب������ري� يف مر�حل تاريخية معينة ويف مناطق 

أ�سمايل مل  حم������ددة من �لعامل، ولكن �لنظام �لر�

أبد� عن حما�رصة �ملدر�سة و�لعمل على  يكف �

أ�سمالية، وقد  توظيفها يف خدم������ة دورته �لر�

عرف������ت هذه �لعالقة ب������ني �ملدر�سة و�لنظام 

أ�سمايل �أط������و�ر� عدي������دة تت�سف بطابع  �لر�

�لت�ساكل و�لتعقيد و�لتغاير. 

أ�سمايل �جلديد  �أما �ليوم فاإن �لنظام �لر�

املزهو بانت�ساراته فيما بعد احلداثة يطالب 

أ�سا�سيني: يتمثل  املدر�س������ة بتحقيق هدف������ني ا

داء  أنا�س موؤهل������ني جيدا لأ ول يف اإنت������اج ا الأ

أ�سمالي������ة ت�سويقية للنهو�س بقدرات  اأدوار را

أ�سم������ايل. بينم������ا يتمث������ل الثاين  النظ������ام الرا

يف اإنت������اج طبق������ة عمالي������ة بروليتارية قادرة 

عل������ى الوفاء مبتطلبات ه������ذا النظام وتلبية 

. ووفق������ا لهذا ال������دور الثنائي 
)2(

احتياجات������ه

اجلدي������د للمدر�س������ة، ميك������ن التميي������ز بني 

أ�سا�سيتني مت�سافرتني وظيفيا: يف  مرحلتني ا

وىل يتم اإخ�س������اع املدر�سة ملنطق  املرحل������ة الأ

أ�سم������ال وقانونياته اخلا�س������ة، اأي، تعليم  الرا

أ�سمالية  ف������راد وفقا ملتطلبات احلي������اة الرا الأ

املتغرية ع������ر الزمان وامل������كان. ويف املرحلة 

الثاني������ة تُطالب املدر�سة بالعم������ل على اإنتاج 

طبقة عاملة وتزويده������ا بالقدرة على اإعادة 

أ�سماليا. وهذه الفعاليات ل تتم  اإنتاج نف�سها را

على نحو ان�سيابي، لقد قاومت املدر�سة وما 

زالت تق������اوم، وارتدت هذه املقاومة تاريخيا 

حل������ة ال�رساع الطبقي الذي اتخذ مرتا�سا له 

بني جدرانها. وما زالت هذه املدر�سة ت�سادم 

ن�ساين،  وتنا�سل للمحافظة عل������ى دورها الإ

ولكنها اليوم ويف دائرة هذا ال�رساع الطبقي 

جتد نف�سها حتت ق�سف ثقيل لعوملة جارفة 

متوح�سة ل تهادن تعمل على تفكيك املدر�سة 

ن�سانية.  وتفريغها من م�سامينها الإ



ن�ساين للمدر�سة يف النظام الراأ�سمايل اجلديد؟  الدور الإ

�لع���������������������دد  560    �أي�������������ار  182010

واإنه ملن املوؤكد اأن تاريخ تطور املدر�سة ل 

ينف�س������ل عن ال�رساع بني القوى الجتماعية 

وال�سيا�سي������ة، حي������ث كانت املدر�س������ة �ساحا 

أيديولوجيات فكرية  لل�������رساع ال�رس�س ب������ني ا

و�سيا�سي������ة مت�ساربة متناق�سة . وقد عرفت 

املدر�س������ة تاريخي������ا ثالث مراح������ل تاريخية 

أ�سمايل :  متعاقبة يف ظل النظام الرا

وىل، متَّ تاأ�سي�������س املدر�سة  يف املرحل���ة االأ

م������ن قب������ل الرجوازي������ة كموؤ�س�س������ة تربوية 

داء  أ�سمايل لأ نتاج الرا منف�سلة عن وظيفة الإ

قطاع والروليتاريا  أيديولوجية �سد الإ اأدوار ا

يف اآن واحد. حيث قام������ت بتحويل املدر�سة 

أيديولوجي������ة من اأجل فر�س هيمنة  أداة ا اإىل ا

الثقاف������ة الرجوازية يف جمال العمل واحلياة 

نت������اج. واملدر�سة يف هذه املرحلة مطالبة  والإ

اإ�ساف������ة اإىل بث املعرفة العلمية بالعمل على 

بناء »مواطنني �ساحل������ني« يتمثلون الأخالق 

الرجوازي������ة، ويقاومون احتمال وجود ثقافة 

عمالية م�ستقلة. 

ويف املرحل���ة الثاني���ة، عه������د اإىل املدر�سة 

أ�سم������ايل باليد  بعملي������ة تزوي������د النظ������ام الرا

العاملة املوؤهلة والكفاءات واخلرات العلمية 

ال�رسوري������ة من اأجل تطوير ال�سناعة وتنمية 

أ�سمالي������ة. ويف هذه املرحلة مل  املوؤ�س�سات الرا

تعد وظيفة املدر�س������ة قا�رسة على بث القيم 

الرجوازي������ة حي������ث اأ�سبح������ت معني������ة منذ 

يديولوجية  اللحظة -اإ�سافة اإىل وظيفتها الأ

–بتطوي������ر املعرف������ة العلمي������ة ال�رسورية يف 
أ�سمالية حيث توؤدي دوراً  نت������اج الرا عملية الإ

أ�سمالياً يتميز بدرجة كبرية من  اقت�سادي������اً را

الو�سوح. 

ويف املرحل���ة الثالثة، ب������داأت عملية دمج 

نتاجي������ة وحتويلها  املدر�س������ة يف العملي������ة الإ

أ�سمالي������ة ترتب������ط جوهري������ا  اإىل موؤ�س�س������ة را

أ�سم������ايل وال�سناع������ي.  نت������اج الرا بعجل������ة الإ

أ�سمالية ن�ساطا  حي������ث بداأت املوؤ�س�س������ات الرا

وا�سع������ا لدمج املدر�سة كلي������ا يف ن�سق احلياة 

أ�سم������ايل ال�سناعي  الوظيفي������ة للمجتمع الرا

وتلبي������ة احتياجاته الرتبوي������ة وال�ستهالكية. 

وبعبارة اأخ������رى بداأت املدر�س������ة تتحول اإىل 

أ�سمالي������ة بوظائفه������ا وبنيتها واأدوارها  أداة را ا

الرتبوي������ة، وه������ذا ما ميكنن������ا اأن نطلق عليه 

 .
)3(

أ�سملة املدر�سة را

املتطلبات الرتبوية اجلديدة: 

التكنولوجي������ة  التح������ولت  اأدت  لق������د 

العومل������ة  ظ������ل  يف  املت�سارع������ة  والتقاني������ة 

أ�سمالي������ة اجلديدة  اإىل تغري يف متطلبات  الرا

أ�سم������ايل ،حي������ث ا�ست������د الطلب  النظ������ام الرا

أ�سمايل على القوى العاملة املرنة القادرة  الرا

على التكيف يف خمتل������ف الظروف املتغرية، 

أ�سمالية  والق������ادرة عل������ى تلبية حاج������ات الرا

اجلديدة . وقد فر�س هذا الحتياج اجلديد 
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منطا جدي������دا م������ن التفاعل ب������ني املدر�سة 

ولوية لعملية  أ�سمايل، فلم تعد الأ والنظام الرا

حتويل املعرف������ة والثقافة كما كان هو احلال 

أ الهتمام  يف املدر�س������ة التقليدية، حي������ث بدا

يُعطى لعملية بناء املرونة الوظيفية والقدرة 

على التكي������ف مع امل�ستج������دات القت�سادية 

والتكنولوجي������ة للع�رس اجلدي������د عن طريق 

أ الرتكيز على  التاأهي������ل الرتب������وي، وهنا ب������دا

امله������ارات واملرونة والفاعلية واملبادرة، حيث 

ولوية  احتل هذا اجلانب مركز ال�سدارة والأ

أ�سمالية املعا�رسة التي بداأت  يف املدر�سة الرا

ت�ستجي������ب مبا�������رسة للحاج������ات القت�سادية 

أ�سمايل اجلديد.  واملهنية املبا�رسة للنظام الرا

فالتح������ولت التي �سهدتها القوى املنتجة 

اأدت اإىل تعديل النظام الرتبوي وفقا للمعايري 

اجلدي������دة. ومم������ا ل �س������ك في������ه اأن ظهور 

التكنولوجيا اجلدي������دة للمعلوماتية وو�سائل 

اإمكانية الف������رد للعمل  الت�س������ال، وتط������ور 

امل�سرتك يف اجلماع������ة، فر�س على املدر�سة 

العمل عل������ى تعزيز الق������درات على التكيف 

والت�سال والفاعلية. 

ومم������ا ل�سك فيه اأن النظ������ام ال�سناعي 

القائم عل������ى التق�سيم التايل������وري التقليدي 

للعم������ل ميكن������ه اأن يتوافق مع نظ������ام تربوي 

أ الكفاءة واجلدارة. ولكن احلال  يعتمد مبدا

خمتل������ف جدا الي������وم عما كان علي������ه العهد 

أ�سمايل  التايل������وري حيث يفر�س النظ������ام الرا

القائ������م على النظام املدر�س������ي ويطالبه باأن 

يح������دث يف ذات������ه منظومة م������ن التحولت 

أ�سمال  اجلديدة تتواف������ق مع متطلب������ات الرا

اجلديد وطبيعته احلداثية املتجددة. ووفقا 

أ�سمالية اجلديدة يجري  لهذه ال�������رسورة الرا

احلدي������ث عن عملي������ات وفعالي������ات تربوية 

أ�سمايل  جدي������دة تعمل على تزويد النظام الرا



ن�ساين للمدر�سة يف النظام الراأ�سمايل اجلديد؟  الدور الإ

�لع���������������������دد  560    �أي�������������ار  202010

اجلدي������د بالي������د العامل������ة املاه������رة املتكيفة 

نتاج  والقادرة على التجاوب مع معطيات الإ

أ�سمايل والتكيف م������ع خمتلف التحولت  الرا

امل�ستجدة يف ه������ذا النظام، وه������ذه العملية 

لي�ست �سوى جزئية واحدة يف نظام التغريات 

والوظائ������ف اجلديدة الت������ي توؤديها املدر�سة 

 .
)4(

أ�سمالية اجلديدة وفقا للو�سعيات الرا

أ�سم������ايل اجلديد يعمل على  فالنظام الرا

حتقيق التوازن الرتبوي بني الوظائف املطلوبة 

وبني م�ستوى التاأهي������ل، وهو يرف�س تاأهيال 

تربويا يتجاوز ح������دود الوظائف املطلوبة يف 

أ�سمالية. ول ياأتي  مي������دان العمل واحلياة الرا

ن التاأهيل الع������ايل مكلف  ه������ذا الرف�������س لأ

ن ذلك يوؤدي اإىل �سجر العمال  اقت�ساديا بل لأ

مر يرتبط  ونفورهم وعدم ارتياحهم وهذا الأ

بو�سعية قوة العم������ل وطموحاتها وفاعليتها 

نتاج. وميكن مالحظة  يف ميدان العم������ل والإ

هذا الو�سع يف عملية تعميم التعليم يف بع�س 

املراحل ومن ثم العمل على حتديده يف بع�س 

امل�ستويات ملنع ما ي�سمى بالتاأهيل الزائد. 

لق������د اأدت التح������ولت الراديكالية التي 

أ�سمالي������ون عل������ى املدر�سة اإىل  فر�سه������ا الرا

حرمانه������ا م������ن خا�سة ال�ستق������الل الرتبوية 

ن�س������اين الذي يتعلق ببناء  واأ�سعف دورها الإ

الثقافة واملعاي������ري والقيم، وهنا ميكن القول 

ب������اأن املدر�سة تت�سدع حتت ال�رسبات القوية 

أ�سمالية اجلدي������دة، حيث تف�سل  ملع������اول الرا

ن�ساين  املدر�سة عن �سياقها احل�س������اري والإ

أ�سمال  م������ن اأج������ل التكي������ف ملتطلب������ات الرا

ومقت�سياته. وه������ذا التحول اجلديد يف دور 

�سالحات  املدر�سة ووظيفتها ي�سكل جوهر الإ

خرية  الرتبوي������ة اجلارية خالل ال�سن������وات الأ

�سالحات الرتبوي������ة القائمة  املن�رسم������ة فالإ

أ�سمايل ويعمل  اإ�سالحات يفر�سها النظام الرا

على دعمه������ا وتعزيز م�سارها. وميكن القول 

�سا�سية  �سالح الأ يف هذا ال�سياق باأن فكرة الإ

تق������وم على حتقي������ق ا�ستق������الل املدر�سة عن 

ال�سلطة ال�سيا�سي������ة املركزية وذلك من اأجل 

أ�سمايل باحل�سور  اإف�ساح املجال للمنطق الرا

مر  والتق������دم. وميك������ن اأن يالحظ ه������ذا الأ

يف ولدة ف������روع درا�سي������ة جدي������دة متعددة 

الجتاه������ات متوافقة مع احلاجات اجلديدة 

�سالحات  للمجتمع ال�سناعي. لقد �سكلت الإ

م������ر ق�سفا متهيديا  الرتبوي������ة يف حقيقة الأ

أ�سمالي������ة ت�سعى اإىل تفكيك املدر�سة  لعوملة را

أ�سمايل  وابتالعها اإ�سباعا جل�سع الوح�س الرا

اإىل القوة والرثوة وال�سلطة، وعلى هذا النحو 

أ�سمايل للمدر�سة  ويف دائرة هذا الق�سف الرا

�سالحات الرتبوية اجلديدة التي  تتمو�سع الإ

دارة الالمركزية،  أ الإ تهدف اإىل حتقيق مبدا

املدر�سي،  والتطوي������ر  الذاتي،  وال�ستق������الل 
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وتخفيف العبء املدر�سي، ودمج املدر�سة يف 

أ  نت������اج، ومن ثم حتقيق مبدا �سوق العمل والإ

الدمج التقاين واحت������واء التدفق املعلوماتي، 

وحتفيز التعليم، وتطوي������ر القطاع اخلا�س، 

�سالح������ات جميعها ت�س������ب فيما  وه������ذه الإ

أو  أو ت�سويقها ا أ�سملة املدر�سة ا ي�سمى اليوم برا

حتريرها ويف كل ه������ذا وذاك يتجلى الوجه 

أ�سمالية متوح�سة. �سطوري لعوملة را الأ

 فاملدر�س������ة -مدر�سة اليوم - تتحول اإىل 

موؤ�س�س������ة توؤدي دوره������ا ووظيفتها يف خدمة 

أ�سم������ال اجلديد اأكرث من اأي وقت م�سى،  الرا

وه������ي يف �سياق دورته������ا الرتبوية هذه تعمل 

أ�سمال  الي������وم عل������ى اإنتاج واإع������ادة اإنت������اج را

ب�رسي يوظ������ف يف خدمة احلاجات املتنامية 

أ�سمالي������ة، وهي وفق������ا لهذا  لل�سناع������ة الرا

ن�ساين  ال������دور بداأت تفقد دورها الثقايف والإ

بو�سفه������ا موؤ�س�سة منتج������ة للقيم والدللت 

أ�سمايل  واملع������اين، حيث يعم������ل النظ������ام الرا

وم������ن اأجل املحافظة على قوت������ه وا�ستمراره 

�سالح  على و�سع برام������ج وا�سرتاتيجيات لالإ

الرتب������وي بالطريقة التي جتعل املدر�سة اأكرث 

قدرة على التجاوب وال�ستجابة مع متطلبات 

أ�سمالي������ة اجلدي������دة لتحقي������ق الت������وازن  الرا

أ�سم������ايل املطل������وب يف العملي������ة الرتبوية  الرا

للمدر�سة برمتها. 

ال�سياق االقت�سادي اجلديد: 

ت�سهد احلي������اة القت�سادية اجلديدة يف 

أ�سمالي������ة تط������ورات خاطفة  املجتمع������ات الرا

و�ساعق������ة يف خمتل������ف جتلياته������ا الرتبوي������ة 

ن�سانية وميكننا اأن منّيز ن�سقا من ال�سمات  والإ

و�س������اع القت�سادية  �سا�سي������ة التي ت�سم الأ الأ

اجلديدة. 

القت�س������اد  ارتب������اط  وىل،  االأ ال�سم���ة 

بالتق������دم التكنولوج������ي: يرتب������ط القت�ساد 

اجلدي������د الي������وم ارتباط������ا حيوي������ا بالتقدم 

ب������داع التكنولوجي، حيث ترتاكم  التقني والإ

املعلومات واملع������ارف التي توؤدي بدورها اإىل 

ت�س������ارع يف اإيقاعات التط������ور التكنولوجي، 

ويالحظ يف هذا ال�سياق تنامي حدة التناف�س 

القت�س������ادي الذي يحر�������س عملية الت�سارع 

نتاج  وزيادة النمو يف معدلت ال�ستهالك والإ

يف جمال احلي������اة القت�سادي������ة عر دورات 

مت�سارع������ة لل�سوق العاملية املتنامية. وي�ساف 

اإىل ذلك كله باأن املناخ القت�سادي ال�سناعي 

والتكنولوج������ي قد حتول اإىل مناخ متغري غري 

م�ستقر و�سدميي ب�س������ورة مل ي�سبق لها مثيال 

يف تاريخ احلياة القت�سادية، حيث تقل�ست 

القدرة على التنبوؤ اإىل حدودها الدنيا. 

ال�سمة الثانية: عدم ا�ستقرار �سوق العمل، 

حي������ث يت�سم ال�س������وق بطابع التغ������ري ال�رسيع 
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وع������دم ال�ستق������رار يف مع������دلت التوظيف. 

أنف�سهم مكرهني  فالعمال واملوظفون يجدون ا

عل������ى تغيري وظائفه������م ومراكزهم الوظيفية 

با�ستم������رار. حي������ث تتغ������ري طبيع������ة العم������ل 

وماهيته، فمن جهة، هن������اك تنامي كبري يف 

عدد املتخ�س�سني يف املعلوماتية واملهند�سني 

واملتخ�س�س������ني يف ال�سيان������ة واإدارة �سبكات 

كرث تطورا  الكمبيوتر. وهذا ه������و اجلانب الأ

يف �س������وق العم������ل. ومن جهة ثاني������ة، هناك 

تنامي كب������ري يف الوظائ������ف الثانوية التي ل 

حتتاج اإىل اأي تاأهيل. ففي اإحدى الدرا�سات 

الت������ي اأجرته������ا وزارة �س������وؤون املوظف������ني يف 

مريكي������ة يف الفرتة بني  الولي������ات املتحدة الأ

1998-2008، تبنّي اأن اأكرث الوظائف اأهمية 

من حيث العدد كانت وظائف املدى الق�سري 

واملتعلقة بالتدري������ب املهني. ويلي هذه الفئة 

وظائ������ف البائعني، واحلرا�������س، وامل�ساعدين 

الطبيني، وموزعي امل������واد الغذائية )فهناك 

250000 وظيف������ة جديدة يف ه������ذا القطاع 

فح�سب(. ف�سوق العم������ل هنا ل يتطلب كما 

يبدو تاأهي������ال عاليا يتعلق بهذه الوظائف بل 

ات�ساع يف الطلب عليها كميا. 

ال�سم���ة الثالث���ة: وتتمثل يف تخلي الدولة 

ع������ن القي������ام باخلدم������ات العام������ة، فالقوى 

القت�سادي������ة ت�سغط عل������ى الدولة من اأجل 

تقلي�������س ال�رسائ������ب. وهكذا ف������اإن القطاع 

القت�س������ادي ي�سهد حالة م������ن التغاير وعدم 

ال�ستقرار وعدم القدرة على التنبوؤ وازدواجية 

زمات التي متت�س  التاأهيل املهني، وتنامي الأ

زم������ة القت�سادية التي  املال الع������ام )مثل الأ

بداأت عام 2008(. 

هذه الو�سعيات القت�سادية مبا تنطوي 

أزم������ات وتوت������رات وانقطاعات  علي������ه م������ن ا

أ�سا�سية  ومفاجاآت وتطورات ت�سكل مقدمات ا

ع������ادة النظ������ر يف ال�سيا�سي������ات الرتبوي������ة  لإ

القائمة وتوجيه القطاع التعليمي نحو غايات 

واأهداف وممار�س������ات جديدة تتعلق بالطلب 

على الكف������اءات واخلرات الت������ي يقت�سيها 

�سوق العمل. 

املدر�سة يف خدمة ال�سوق: 

و�ساع  من الطبيعي اأن تتاأثر املدر�سة بالأ

زمات  القت�سادية والجتماعية القائمة، فالأ

أ�سمالية  القت�سادية املتعاقبة والتحولت الرا

وظيف������ة  يف  مبا�������رسة  تنعك�������س  املتوات������رة 

املوؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية. فهناك اليوم 

م������ن 50% اإىل 60% م������ن الوظائ������ف التي ل 

حتت������اج اإىل تاأهيل عال، وه������ذا الو�سع يعني 

أنه لي�س جمديا اقت�ساديا اأن تقوم املوؤ�س�سات  ا

التعليمية بتكثيف التعليم وتقدمي تعليم عايل 

للجميع. وه������ذا يعني اأن ال�سيا�سات الرتبوية 

بداأت تتجه اإىل تقلي�س نفقات التعليم العام 

وهذا ي������وؤدي يف الغالب اإىل تقلي�س نوعيته. 
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لقد ب������نّي اخلراء )الرتبوي������ون( يف عدد من 

املوؤمترات باأن البلدان ال�سناعية قد و�سلت 

على املمك������ن من تعميم التعليم  اإىل احلد الأ

واأن ع������دد الطالب يف املدار�������س و�سل حّده 

ق�سى خالل ال�سنوات الثالثني املا�سية.  الأ

لقد تغ������ري النظام املدر�س������ي القائم من 

الداخل واخلارج حيث ركزت املدر�سة خالل 

العقود الثالثة املا�سية على اأهمية التطوير 

ن يعم������ل النظ������ام  النوع������ي للمدر�س������ة. والآ

القت�سادي مبوا�سفاته اجلديدة على تغيري 

املدر�سة وفقا للم�سالح القت�سادية واحلالة 

وروبية متثل منوذجا وا�سحا لهذا اجلانب  الأ

القت�سادي يف وظيفة املدر�سة. 

املجموع������ة  ن�������رست   1989 ع������ام  يف 

 ERT،( وروبية  الأ ال�سناعي������ة  القت�سادية 

European Round Table( تقريره������ا 
�سا�سية: اأن  ول ح������ول التعليم وخال�سته الأ الأ

الرتبي������ة والتعليم ي�س������كالن ا�ستثمارا حيويا 

وا�سرتاتيجي������ا من اأج������ل جن������اح املوؤ�س�سات 

القت�سادي������ة يف امل�ستقبل »ومن هذا املنطلق 

أ التط������ور التقني وال�سناع������ي لل�رسكات  ب������دا

وروبية يطالب اأنظمة التعليم  واملوؤ�س�سات الأ

بتجدي������د �رسي������ع يف املناه������ج ويف م�سامني 

العملية التعليمي������ة يف املدار�س واملوؤ�س�سات. 

وق������د اأعلن������ت ه������ذه املجموع������ة ب������اأن تاأثري 

ال�سناعة يف التعليم حم������دود ول�سيما فيما 

يتعلق باملناهج وامل�سام������ني، واأن املعلمني ل 

و�ساع القت�سادية  ميتلكون فهما كافي������ا لالأ

عم������ال وملفهوم الريع القت�سادي  ولقطاع الأ

أنه������م ل يدرك������ون تنام������ي احلاجات  كم������ا ا

القت�سادي������ة للمرحلة اجلديدة التي تت�سف 

 .
)5(

بالتدفق القت�سادي

املرونة الرتبوية: 

وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هو كيف ميكن 

حتقيق املواءمة بني نظ������ام التعليم والتاأهيل 

وبني اقت�س������اد �سدميي متغري غ������ري م�ستقر 

يع������اين من عدم القدرة عل������ى التنبوؤ بدرجة 

مل ي�سبق لها مثي������ال يف التاريخ القت�سادي؟ 

جابة عن ه������ذا ال�سوؤال  وغالبا م������ا تكون الإ

بالق������ول: اإن النق�������س يف القدرة على �سبط 

هذه الفو�سى يتطلب من������ا التكيف مع هذه 

الو�سعي������ة. والكلمة املفتاح له������ذه الو�سعية 

التوازن بني املوؤ�س�سات التعليمية واملوؤ�س�سات 

 .»flexibilité« هي املرونة

فالعمال واخل������راء والعاملون يف احلقل 

نتاجي مطالبون اليوم بتطوير  ال�سناعي والإ

أنف�سه������م والتكيف م������ع اأو�س������اع اقت�سادية  ا

واإنتاجي������ة متغرية با�ستم������رار. فالتكنولوجيا 

نتاج يتغري، وبالتايل فاإن الوظائف  تتغري، والإ

واملهمات تتغ������ري اأي�سا، وه������ذا التغري يت�سم 

بطاب������ع الت�سارع وال�ستم������رار، وبالتايل فاإن 

التناف�س يجعل الوظائف غري م�ستقرة ومتغرية 
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ب�س������ورة دائمة. وه������ذه ال������دورات املتعاقبة 

من التغري والتغاير تقت�س������ي اإعادة التاأهيل 

والتدريب والتدوير يف الوظائف وهذا يكلف 

كثريا من الوقت واملال. ووفقا لهذه ال�سورة 

نتاج  ف������اإن تاأهيل العمال وفق������ا ملتطلبات الإ

آلياته ميثل ا�ستثمارا ثقيل الوطاأة  اجلدي������د وا

بداعية.  م������د ويوؤخر العملي������ة الإ وطويل الأ

اإن ت�ساعف النفق������ات وزيادتها الناجم عن 

عملية التدوير يف اليد العاملة والتكنولوجيا 

يجعل من التكاليف باهظة جدا. وينتج عن 

ذلك اأن التكنولوجي������ا امل�ستخدمة وتعقيدها 

همية  املتنامي يجعل املعرفة اأمرا يف غاية الأ

ويجعل التاأهيل املهني مهما بدرجة مل ي�سبق 

لها مثيال. 

وال�سوؤال اأي�سا كيف ميكن اإيجاد احللول 

له������ذه املع�سلة؟ هل ميكن ح������ّل امل�ساألة عن 

طريق التعليم والتدريب مدى احلياة؟ ذلكم 

ه������و احلل ال������ذي تقرتحه منظم������ة التعاون 

. وتنطلق 
)6(OCDE والتنمية القت�سادي������ة

عداد والتدريب للحياة  هذه الفكرة من اأن الإ

املهنية ل يجب اأن يك������ون نهائيا حيث يجب 

عل������ى العامل������ني متابعة تاأهيله������م املهني مع 

م�ستج������دات العمل والتط������ور خالل حياتهم 

املهني������ة بكاملها م������ن اأج������ل املحافظة على 

�سوية اإنتاجه������م وقدرتهم على ال�ستمرار يف 

أ�سياء:  مر يت�سمن ثالثة ا وظائفهم. وهذا الأ

 ،Adaptabilité الق������درة عل������ى التكي������ف

 ،Responsabilisation وامل�سوؤولي������ة 

 .Dérégulation واحلرية

القدرة على التكيف: 

يف البداية يجب اإعادة النظر يف الرامج 

�سا�سية من اأجل رفع  واملناهج التعليمي������ة الأ

م�ست������وى القدرات عند العم������ال يف مواجهة 

مر  الو�سعيات املهنية املتغرية راديكاليا. والأ

وروبي  يتعل������ق - كم������ا يو�س������ي املجل�������س الأ

 Conseil européen réuni املوح������د 

يف ام�س������رتدام ع������ام 1997 – بتاأكيد وتعزيز 

وتكييف  والجتماعي������ة  املهني������ة  الق������درات 

العمال ب�سورة اأف�سل من اأجل �سوق العمل، 

�ساليب والطرائق  ومن هذا املنطلق تو�سع الأ

الرتبوي������ة القائمة عل������ى تكدي�س املعارف يف 

قف�س التهام. 

ووفقا له������ذه الو�سعية فاإنه يتوجب على 

جميع العاملني اأن يكونوا قد تعلموا وب�سورة 

م�سبق������ة تطوي������ر قدراتهم وفق������ا ملعطيات 

التطور التكنولوج������ي واأن يكونوا قد تعلموا 

ن�سان  اأي�سا مبادئ التفاعل والتوا�سل بني الإ

ل������ة عر ال�سا�س������ات ولوح������ات التحكم.  والآ

وهناك اأي�سا م�ساألة اإدماج امليديا والو�سائط 

التكنولوجي������ة يف املوؤ�س�سات املدر�سية. وهنا 

ياأتي التاأكيد على اأهمية غر�س روح البتكار 

املتعلق������ة بالتكنولوجيا اجلدي������دة وتوظيفها 
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يف خدم������ة التاأهيل املهني على مدى احلياة. 

وذل������ك كله من اأج������ل �سمان عملي������ة تدوير 

وجتديد مت�سارع للمرون������ة املهنية الق�سوى 

للعاملني، وهوؤلء يتوج������ب عليهم ا�ستخدام 

احلوا�سي������ب وال�سبكة املعلوماتي������ة من اأجل 

جتديد معلوماتهم وخراته������م من املهد اإىل 

 .du berceau au tombeau اللح������د 

ويغدو م������ن ال�سهل ال�سغط عل������ى العاملني 

من اأج������ل املحافظة على م�ست������وى تاأهيلهم 

املهن������ي وقدرته������م على املناف�س������ة يف جمال 

�سبوعية  أثناء عطلهم الأ اخت�سا�ساتهم حتى ا

أوق������ات فراغه������م وذل������ك بحثه������م على  ويف ا

ا�ستخدام احلوا�سي������ب وال�سبكات وهذا كله 

يوؤدي اإىل تنمي������ة روح امل�سوؤولية املهنية عند 

العامل������ني فيم������ا يتعلق بخراته������م وم�ستوى 

تاأهيلهم. 

عندما ي�سبح املواطن م�ستهلكا: 

أل������ة تنمية ال�سته������الك وبناء  متث������ل م�سا

�سا�سية يف ع�رس  ن�سان امل�ستهلك الق�سية الأ الإ

ن  أ�سمالية الليرالية اجلديدة، ولأ العوملة والرا

الطابع ال�ستهالك������ي للمجتمع ميثل �رسورة 

أ�سمالية اجلديدة فاإن النظام  اقت�سادي������ة للرا

أ�سمايل يوؤكد على �رسورة قيام املوؤ�س�سات  الرا

التعليمي������ة بتنمية اجلان������ب ال�ستهالكي يف 

�سخ�سية املتعلمني. 

�سا�سي  لقد بينت الوقائع ب������اأن الكابح الأ

نرتنت هو  لكرتونية عر الإ لنمو التج������ارة الإ

أك������رث من كونه من  من طبيع������ة �سيكولوجية ا

طبيعة تقنية. فمنذ الت�سعينات بداأت اللجنة 

وروبي������ة ت�سعر بالقلق حي������ث تبني لها باأن  الأ

وروبية تاأخذ مكان������ا متدنيا جدا  الق������ارة الأ

يف جم������ال تكنولوجيا املعلومات والت�سالت 

خرى الن�سطة يف  TIC قيا�س������ا اإىل الدول الأ
هذا امليدان، وبينت ه������ذه اللجنة اأن الدول 

وروبية �ستعاين كث������ريا يف هذا امليدان ما  الأ

نظمة الرتبوي������ة والتعليمية اأن  مل ت�ستط������ع الأ

تواكب م������ا يحدث من تطورات مت�سارعة يف 

أنه اإذا كان القطاع  هذا القطاع. وهذا يعني ا

الرتب������وي ل يوظ������ف ه������ذه التكنولوجيا فاإن 

وروبية �سيكون متاأخرا ومتخلفا يف  ال�سوق الأ

�سوق املعلوماتية. 

وروبي������ة يف لي�سب������ون  فف������ي القم������ة الأ

 Sommet européen de Lisbonne
ع������ام 2000 فر�������س ه������ذا ال�س������وؤال نف�سه 

ب�س������ورة رئي�سي������ة يف املوؤمت������ر: كيف ميكن 

وروبي يف جمال تكنولوجيا  جتاوز التاأخر الأ

املعلومات والت�س������الت TICكما يف جمال 

جابة  لكرتوني������ة؟ ويف معر�س الإ التج������ارة الإ

دماج  اأجم������ع املوؤمت������رون عل������ى �������رسورة الإ

ال�سامل لتكنولوجيا املعلوماتية والت�سال يف 

املوؤ�س�سات املدر�سية والتعليمية. 
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حترير املدر�سة: 

يعرف النظام العاملي اجلديد مبفاهيمه 

التحري������ر  مفه������وم  ول�سيم������ا  اجلدي������دة 

ياأخ������ذ مناح������ي  ال������ذي   Dérégulation
أبرزه������ا: حترير التج������ارة، حترير  متع������ددة ا

ال�سناع������ة، حترير القت�س������اد، وتعني هذه 

الكلم������ة ك�رس احلواجز واحل������دود التي تعيق 

أ�سم������ال اجلديد اأفقي������ا وعموديا  حركة الرا

ومنح������ه احلري������ة املطلقة للحرك������ة والعمل 

واإفالته من قب�س������ة الدولة. ويبدو اليوم اأن 

كرث جدة يظهر اإىل الوجود  اأح������د املفاهيم الأ

 Dérégulation de وهو حترير املدر�سة

l’école وهذا يعني ك�رس احلواجز واحلدود 
ب������ني ال�سوق واملدر�سة ومن ثم ف�سل املدر�سة 

عن الدولة وعوملته������ا اأي اإخ�ساعها لقوانني 

ال�سوق العاملية. 

ه������داف الرتبوية  عندم������ا يتم و�س������ع الأ

وبناوؤه������ا اليوم يطرح ال�س������وؤال التايل نف�سه: 

كي������ف ميكن تنظيم التعلي������م واإدارته كي يتم 

هداف؟ وبعبارة اأخرى كيف  حتقيق ه������ذه الأ

هداف  يك������ون العمل من اأجل حتقيق هذه الأ

املح������ددة واإجنازه������ا؟ ومن جدي������د �سنجد 

جابة )م������ن قبل الذين يهيمنون وير�سمون  الإ

للمدر�سة خططها واأهدافها( باأن هذا يكون 

أ املرون������ة واحلرية وامل�سوؤولية.  بتحقيق مبدا

أن������ه ل يكفي للعاملني اأن يكونوا  وهذا يعني ا

مرن������ني متكيف������ني بل يج������ب عل������ى النظام 

الرتب������وي نف�سه اأن يكون كذلك واأن ي�سل اإىل 

درجة اأكر من املرونة والكفاءة والقدرة على 

التكيف والتجاوب. 

اأعلن������ت املجموعة  فمن������ذ ع������ام 1989 

دارة املدر�سية  وروبية ب������اأن الإ ال�سناعي������ة الأ

تع������اين م������ن �سغ������وط واإكراه������ات وقي������ود 

دارية  بريوقراطية، وبالتايل فاإن املمار�سات الإ

دارات  تتميز بال�سالبة والت�سدد وهذا يعيق الإ

املدر�سي������ة من التكيف مع �������رسورات التغري 

الناجمة عن التطور ال�رسيع للتقانة احلديثة 

. وه������ذا يتوافق مع 
)7(

ولل�سناع������ة العاملي������ة

تو�سيات منظمة التعاون والتنمية القت�سادية 

 Organisation de coopération et
 ،de développement économique
التي توؤكد على اأهمية تكيف النظام املدر�سي 

مع التقان������ة والتكنولوجيا، كم������ا تركز على 

�رسورة توظيف الكفاءات واملهارات اخلا�سة 

بالتقانة والتكنولوجي������ا الت�سالية وامتالك 

التجهيزات ال�رسورية املتعلقة بها. فا�ستقالل 

املدار�س واملوؤ�س�سات التعليمية ي�سمح لها باأن 

نتاجية.  تعقد �رساكة حقيقية مع املوؤ�س�سات الإ

وبالتايل فاإن ه������ذه ال�رساكة ت�سمح ملا ي�سمى 
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 l'esprit القت�سادي������ة  املوؤ�س�س������ة  »ب������روح 

d'entreprise« بالدخول اإىل هذه املدار�س 
 .

)8(
واملوؤ�س�سات التعليمية بنجاح وفعالية

�سارة هنا اإىل اأن املرونة املطلوبة  وجتب الإ

للعمال������ة ل ميكن اأن تقف عند حدود مهنية 

مر قبول  وا�سح������ة املعامل. واملهم يف ه������ذا الأ

من������اط اجلديدة التنظيمي������ة للعمل والتي  الأ

نت������اج وان�سيابيته، ويف  تتمث������ل يف تدف������ق الإ

العمل امل�ستمر حتى يف الليايل املظلمة وفق 

دوريات عمالي������ة متعاقبة. وهذا كله يتطلب 

توليد ح�������س امل�سوؤولية عند العمال اأي اإقناع 

العم������ال باأن م�ساحله������م تتناغم مع م�سالح 

أربابه.  العمل وا

ا�ستالب املدر�سة: 

اأفرغت العومل������ة املوؤ�س�سة املدر�سية  لقد 

وقيمه������ا  م�سامينه������ا  م������ن  الكال�سيكي������ة 

ن�ساني������ة، وقد عفا الزمن عل������ى املدر�سة  الإ

التقليدية فاأ�سبحت خارج ال�سياق التاريخي 

ن�ساين يف ع�������رس العوملة وامليديا  لدورها الإ

. فالرتبي������ة تتم الي������وم ب�سورة 
)9(

والت�س������ال

خمتلفة عن ذي قب������ل اإذ حتدث غالبا خارج 

ج������دران املدر�س������ة واملوؤ�س�س������ات التعليمي������ة 

الكال�سيكي������ة، وهذا يفر�س عل������ى املدر�سة 

اأن تك������ون اأكرث انفتاح������ا ومرونة وقدرة على 

ب������داع وامل�ساركة يف الفعالي������ة احل�سارية  الإ

 .
)10(

ن�سانية يف ع�رس العوملة للمجتمع������ات الإ

فالتعلي������م اخلا�������س ميار�������س دوراً كبرياً يف 

نكلو�ساك�سون.  ت�سويق املدر�سة كما يق������ول الأ

فالطل������ب على التاأهيل م������دى احلياة اأ�سبح 

اليوم �رسورة عوملي������ة حيث يتم التاأكيد على 

فراد.  امله������ارات والكف������اءات القت�سادية لالأ

فالنفق������ات العاملية يف جم������ال الرتبية ت�سل 

اليوم اإىل اأكرث م������ن 200 مليار دولر. وهذا 

يعن������ي اأن قط������اع الرتبية ميث������ل اليوم جمال 

همية ول�سيما  اقت�ساديا بال������غ اخلطورة والأ

زمات  يف زمن الال�ستق������رار القت�سادي والأ

ن�سانية  القت�سادي������ة التي تواجه احلي������اة الإ

املعا�رسة. 

تتجه عملية بن������اء ال�سناعة الرتبوية يف 

الق������رن احل������ادي والع�رسين الت������ي تتمثل يف 

والت�سويق  وال�ستثم������ار  التوظي������ف  عمليات 

اإىل تر�سي������خ وجودها ع������ر عملية الدمج يف 

املوؤ�س�سات املدر�سية. وهناك من يوؤكد اليوم 

عل������ى وجود حملة وا�سعة لتخ�سي�س التعليم 

الع������ام بطريقة ت�سع هذا التعليم يف م�سمار 

أ الت�سويق  ال�س������وق القت�سادية وتخ�سعه ملبدا

أ�سمايل. وتتحرك هذه العملية حتت تاأثري  الرا

مهات اليوم ب�سعف اإمكانية  باء والأ قناعة الآ

التعلي������م العام وع������دم قدرته عل������ى مواكبة 

معطيات الع�رس ومتطلباته. ووفقا لذلك فاإن 

�رس الت������ي متتلك القدرة على متويل تعليم  الأ

أبنائها غالبا ما تتجه نحو املدار�س اخلا�سة  ا
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أو ما ميك������ن اأن يطلق عليه الي������وم »الرتبية  ا

طفال للقيام  بيزن�س« اأي الرتبية التي تعد الأ

عمال يف املجتمع لحقا.  باأدوار رجال الأ

مر احل�سول  وي�سعب اليوم يف حقيقة الأ

عل������ى تقديرات كلي������ة يف امل�ست������وى العاملي، 

ولكن من ال�سه������ل اأن نعرف اأمورا كثرية عن 

تطور ال�سناعة الرتبوية يف الوليات املتحدة 

مريكي������ة نف�سها حيث قفزت ال�ستثمارات  الأ

يف التعليم اإىل 82 مليار دولر يف عام 1998 

موزع������ة اإىل 24 ملي������ار كمنتج������ات �سناعية 

مدر�سي������ة، و30 ملي������ار خدم������ات مدر�سي������ة 

وتربوي������ة، واأخ������ريا 28 ملي������ار دولر اأنفقت 

. ويت�سح اأي�سا عر 
)11(

على ميزانية املدار�س

درا�س������ات واإح�سائيات يف خمتل������ف البلدان 

ال�سناعي������ة اأن املوؤ�س�س������ات التعليمية تتحول 

بطريقة مت�سارعة وهائلة اإىل نوع من ال�سوق 

أ�سمالية. لقد بينت درا�سة اإح�سائية تزايد  الرا

مريكي������ني الذين يتابعون  اأعداد الطالب الأ

نرتنت حيث و�سل هذا 2، 2  درو�سهم عر الإ

مليون يف عام 2002، وهذه الن�سبة تعادل 15 

مريكية.  من ع������دد الطالب يف اجلامعات الأ

وتتنباأ هذه الدرا�س������ة باأن عدد امل�سجلني يف 

ه������ذه الدرو�س �سيكون قد و�سل اإىل 85% يف 

اللحظة الراهنة وبالطبع فاإن هذه الدرو�س 

نرتنت.  ماأجورة حيث يتم الدفع عر الإ

واإن������ه ملن املف������رح حقا اأن تك������ون خزائن 

املعرفة اليوم يف متناول اجلميع ولكن يجب 

األ نن�س������ى باأن هذه املعلوم������ات لي�ست دائما 

�سواق  جمانية واأن هذه املعلومات تطرح يف الأ

واأن من يري������د احل�سول عليها يتوجب عليه 

اأن يدفع ثمنها. 

وهن������اك اليوم �سوق مه������م جدا يف حقل 

التعليم يتمثل يف التعليم عن بعد: ويعمل هذا 

ال�سوق الكبري على تقدمي درو�س وحما�رسات 

نرتن������ت من اأج������ل التح�سري ملختلف  عر الإ

ح�سائيات اإىل  المتحانات، حيث ت�س������ري الإ

انفج������ار يف اأعداد املنت�سب������ني اإىل هذا النوع 

رقام من 500  م������ن التعليم حيث قف������زت الأ

األف م�ستفيد اإىل 700 األف خالل عقد واحد 

مريكية  م������ن الزمن يف الوليات املتح������دة الأ

وحدها. 

عوملة مدر�سية: 

مر، فاإن الفائدة احلقيقية  ومهما يكن الأ

نرتن������ت، يف م�ستوى التعليم امل�سوق، تبقى  لالإ

فعال������ة يف م�ستوى بث املعلوم������ات واإي�سالها 

يف اأق�رس وقت يف خمتل������ف اأنحاء املعمورة. 

وهناك اليوم موؤ�س�سات معنية بتحرير ال�سوق 

العاملي������ة اإزاء اخلدمات الرتبوية مثل منظمة 

التجارة العاملية والبنك الدويل. 

وي�سع������ى البن������ك الدويل الي������وم اإىل فتح 

أب������واب التعليم العايل والثان������وي على ج�سع  ا

القط������اع اخلا�������س. واحلجة الت������ي يتبناها 
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البنك العامل������ي هي اأن البل������دان النامية يف 

اأم�س احلاجة للعناية بقط������اع التعليم وحمو 

مية الكبرية املتف�سي������ة فيها، وهذا  ن�سب������ة الأ

يعني اأن البنك ل يعطي لدعم التعليم العايل 

يف هذه البلدان فيرتكه لقمة �سائغة للقطاع 

اخلا�س. وم������ن جهة اأخ������رى يرف�س البنك 

العامل������ي اإلغاء ديون هذه البل������دان املتفاقمة 

نفاق العام نحو التعليم  ويعمل على توجيه الإ

خرى  �سا�س������ي. اأما يف م�ستويات التعليم الأ الأ

�سا�سية فيف�س������ل البنك اأن تكون من  غري الأ

ن�سيب التعليم اخلا�������س حيث ميكن متويل 

أو العمل  هذا القطاع للقيام ببناء املوؤ�س�سات ا

على حتقيق اإي������رادات اإ�سافية خا�سة بهذا 

القطاع. 

فف������ي يوني������و )حزي������ران( عق������د البنك 

الدويل ن������دوة يف وا�سنطن يف �رسكة التمويل 

 Société de Financement( ال������دويل

عنوانه������ا  وكان   Internationale
وا�سح������ا: فر�������س ال�ستثم������ار يف القط������اع 

النامي������ة  البل������دان  يف  اخلا�������س  الرتب������وي 

 Opportunités d'investissement
 dans l'éducation privée dans les
pays en développement. وقد قامت 
ثر ببناء موؤ�س�سة خا�سة  هذه ال�رسكة على الأ

متخ�س�سة باملعلومات وامل�ساريع والدرا�سات 

اخلا�س������ة بتطوي������ر ال�ستثم������ار اخلا�س يف 

على  جمال التعليم يف البلدان النامية وفقا لأ

امل�ستويات املمكنة. ويالحظ يف هذا ال�سياق 

اأن البنك ال������دويل وموؤ�س�سة التمويل الدولية 

أك������ر الرع������اة للتعلي������م يف فانكوفر يف  من ا

كندا. 

خال�سة: اإن تكييف التعليم مع التوقعات 

اجلديدة للقوى ال�سناعي������ة واملالية الكرى 

ينط������وي على نتيجت������ني كارثيت������ني: حتويل 

أداة تو�سع يف خدمة املناف�سة  املدر�س������ة اإىل ا

القت�سادية من جهة، وتعمي������ق الالم�ساواة 

الجتماعي������ة يف جمال الو�س������ول اإىل املعرفة 

من جهة اأخرى. 

ت������دل املعطي������ات يتط������ور التعليم  وكما 

احل������ايل وفقا ملعايري ال�س������وق، وهو يف �سياق 

ن�ساين  تط������وره هذا يفقد طابعه املع������ريف الإ

اأي التعلي������م الذي ميكنه اأن يقدم روؤية للعامل 

واأن ميك������ن رواده من فه������م ومتثل الدللت 

ن�سانية، اأي ه������ذا التعليم الذي  واملع������اين الإ

�سا�سية  ميّكن املتعلم من امتالك املهارات الأ

لال�ستمرار يف الوجود واتخاذ املواقف احلية 

يف جمال احلياة. فاملوؤ�س�س������ات املدر�سية يف 

ظل ال�سوق تتعر�س اإىل اأكر درجة من درجات 

أ�سمايل املعا�رس، وهي اإ�سافة  ال�ستغالل الرا

أ�سلحتها وقدراتها التي  اإىل ذلك جُترد م������ن ا

كان������ت تعتمدها يف الن�سال الثقايف من اأجل 

ن�سانية. فاملدر�سة يف �سياق  حتقي������ق القيم الإ
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أ�سمالية تتحول اإىل موؤ�س�سة  هذه ال������دورة الرا

أ�سم������ايل وت�سوراته  منتج������ة لقيم الع������امل الرا

أ�سمالية  الجتماعية. وهي يف �سورته������ا الرا

هذه متار�س دورها املوؤمل يف حرمان ال�رسائح 

و�س������ع يف املجتمع من اإمكاني������ات التعليم  الأ

احلقيقي، فهي تقدم تعليما حمدود الكفاءة 

أبناء العمال واملهم�سني الذين  مكانية اإىل ا والإ

يج������ب حتويلهم اإىل قوة عامل������ة منتجة واإىل 

نتاج ال�سناعي اجلديدة  مادة خام يف دورة الإ

أ�سمايل، وهي يف الوقت نف�سه  للمجتم������ع الرا

ت�سجع بع�س روادها من الطبقات العليا يف 

املجتم������ع على ا�ستنف������ار طاقاتهم وقدراتهم 

بداعية لتوظيفهم يف  العقلية والذهني������ة والإ

بداع  جم������ال املناف�سة العاملي������ة يف م�ستوى الإ

العلمي يف خمتلف الجتاهات. 

ويف ه������ذا ال�سي������اق فاإن عملي������ة حترير 

التعلي������م عل������ى مبداأ حتري������ر التج������ارة اأي 

جعله ح������را وخا�س������ا واإخراجه م������ن دائرة 

التقالي������د وخارج �سلطة الدولة، والعمل على 

خ�سخ�سة خمتل������ف املوؤ�س�سات التعليمية يف 

املجتمع عوام������ل ت�سكل الرتبة اخل�سبة التي 

تنمو فيها الالم�ساواة الجتماعية والطبقية 

وتتح������ول بالتايل اإىل نوع من الالم�ساواة اإزاء 

املعرفة واملدر�سة. 

له������ذه التطورات اجلدي������دة فاإن  ووفقا 

املدر�س������ة العام������ة احلكومي������ة �ستقت�رس يف 

تعليمها على اجلوانب التي حتقق فقط منوا 

اقت�سادي������ا يف ال�سوق العاملي������ة وهذا هو ما 

ت�رسح به منظمة التعاون والتنمية القت�سادية 

 Organisation de coopération et

 de développement économique

أي�سا ب������اأن التعليم �سريكز على  وه������ذا يعني ا

الطالب الذين ي�ستطيع������ون يف امل�ستقبل اأن 

يحققوا جناح������ا اإبداعيا يف جم������ال احلياة 

أن������ه �سيهمل كليا  القت�سادي������ة والعلمي������ة وا

ن�سانية التي  خمتلف اجلوانب الثقافي������ة والإ

ن�سان والوجود واملعاين. ترتبط بالإ
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توطئة:

يف مفهوم الثقافة.

لع������لَّ مفهوم الثقافة يف بعده العام وال�ضامل يقت�ضي الوقوف عند خمتلف 

احلقول املعرفية، حيث يخ�ضعه كل حقل اإىل العالقة التي تربط الثقافة بذلك 

أنه قد  ملام. مبختل������ف التعريفات، كما ا احلق������ل املعريف، ومن ثم قد يتعذر الإ

يبعدنا عن الغاية املر�ضومة يف مثل هذه املقالة العلمية، لذا حبذنا اأن نتناول 

اأ�ستاذة علم الجتماع بجامعة باجي خمتار عنابة.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمة.

❁❁

ò

يف مفهوم الثقافة ال�سيا�سية ووظائفها

»من وجهة نظر اجتماعية«

د. حكيمة بوبعيو

❁
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وجهاً من اأوجه هذه الثقافة، وذلك يف �ضوء 

عدد من التعريفات التي ال تخرج عن النظرة 

االجتماعي������ة، ويف مقدمة ه������ذه التعريفات 

 »E.B.Tylor« تيل������ور«  »اإدوارد  تعري������ف 

ال������ذي يجمله يف عدد من املعارف املتداخلة 

فاق  واملعتقدات والف������ن واالأخالق وبع�ض االآ

ن�ضانية: »هي ذل������ك الكل املركب  والقي������م االإ

الذي ي�ضم������ل املعرف������ة واملعتق������دات والفن 

ع������راف والقدرات  خ������الق والقانون واالأ واالأ

ن�ضان  خرى التي يكت�ضبه������ا االإ والع������ادات االأ

.
)1(

باعتباره ع�ضواً يف املجتمع«

والواق������ع اأن هذا التعري������ف يت�ضم ب�ضيء 

أنه تعريف  من العمومية والزئبقية، �ضحيح ا

و�ضفي ومو�ضوعي بعيد عن املعيارية، وميكن 

ح�رص هذا التعريف يف بعدين هامني، البعد 

ول يح������دد خ�ضائ�������ض الثقافة يف جمال  االأ

التعب������ر عن �ضمولي������ة احلي������اة االجتماعية 

ن�ضان، يف ح������ني يتلخ�ض البعد الثاين يف  لالإ

ك������ون الثقافة تتحق������ق باالكت�ضاب وهي ذات 

بعد جماعي.

 »C.kllikhohn« »كلوكه������ورن«  أم������ا  ا

فراها منح�رصة يف »و�ضائل احلياة املختلفة 

ن�ضان ع������ر التاريخ  الت������ي تو�ض������ل اإليه������ا االإ

واملت�ضمنة العقلي والالعقلي، التي توجد يف 

وقت معني والتي تكون و�ضائل اإر�ضاد �ضلوك 

)2(
فراد يف املجتمع« االأ

ويبدو هذا التعريف الذي يق�ضم الثقافة 

ن�سان م������ن و�سائل  اإىل م������ا تو�س������ل اإلي������ه الإ

احلياة املختلفة ع������ر التاريخ بكل ما حتمله 

من عقلي ول عقل������ي، يحاول اأن يحدد ذلك 

ن�سان من  املخزون الثقايف مبا اأجنزه هذا الإ

أ�سياء وما تو�سل اإليه من اإجنازات �سناعية،  ا

يف ح������ني يتمث������ل الالعقلي فيم������ا تلقنه من 

علوم نقلي������ة وطقو�س ميثولوجية دخلت هي 

خرى يف ل �سع������وره واأ�سحت جزءاً هاماً  الأ

من مكوناته الثقافية واملعرفية.

ويت�سمن التعريف ال�سابق اأي�ساً حتديد 

داء الوظيف������ي للثقاف������ة م������ن حيث كونها  الأ

املوج������ه واملر�س������د يف �سلوك الف������رد ومن ثم 

العالقات الجتماعية.

اأما غاي رو�س »G.Rocher« فيعرفها 

أ�ساليب  أنه������ا ».. جمموعة متداخل������ة ا عل������ى ا

فعال الت������ي تت�سكل  التفك������ري وامل�ساع������ر والأ

بدرجة معينة والت������ي تكت�سب بو�ساطة العلم 

فراد، وذلك  وامل�ساركة من جانب جمموعة الأ

من اأجل وح������دة هذه اجلماع������ة وارتباطها 

)3(
ب�سورة جمعية متميزة«.

ففي مث������ل ه������ذا التعري������ف نالحظ اأن 

أنها كل ما  �ساحب������ه ينظر اإىل الثقاف������ة على ا

دراك وال�سل������وك واحل�س، وهو ما  يتعلق بالإ

بعاد الثالثة للثقافة. ميثل الأ

بعاد  وما دامت الثقاف������ة ل تخرج عن الأ

ال�سابق������ة، فهي بذلك متثل خمزون ما ميلكه 

املجتم������ع من معارف وما يت�رسبه من م�ساعر 
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واأحا�سي�س وما يقوم ب������ه من اأفعال و�سلوك، 

أبعادها لدى كل جمتمع  تتنوع الثقافة وتتعدد ا

من املجتمعات.

الثقافة ال�سيا�سية:

قد ين�سج������م م�سطلح الثقاف������ة مع ذاته 

وياأخ������ذ مفاهيم������ه املختلق������ة ح������ني يكون 

م�سطلح������اً عاماً غري مرتب������ط ب�سفة اأخرى 

آخ������ر، غري اأن ه������ذا امل�سطلح  اأو م�سطل������ح ا

ق������د يتداخل م������ع م�سطل������ح ال�سيا�سة مثاًل. 

فالثقافة ح������ني ترتبط بال�سيا�س������ة، ويتعالق 

امل�سطلح������ان معاً ف������اإن معناها ي�سق طريقه 

نحو ع������امل من املفاهيم اجلانبي������ة، فالثقافة 

ال�سيا�سية متثل حق������اًل معرفياً -هو يف حد 

ذاته- جانب من الثقاف������ة ويف الوقت نف�سه 

هو اأحد العنا�رس الدالة على حقيقة ترابط 

الظواه������ر وحتديداً هن������ا الظواهر الثقافية 

)4(
والظواهر ال�سيا�سية.

ويعود الهتمام به������ذا املفهوم اإىل نهاية 

اخلم�سينيات ومطل������ع ال�ستينيات من القرن 

الع�رسين حني ت�س������دره جمال علم ال�سيا�سة، 

وعّد وقتئذ حتولً جذرياً يف درا�سة املوؤ�س�سات 

الر�سمية اإىل درا�س������ة ال�سلوك غري الر�سمي، 

واأ�سح������ى الهتم������ام من�سباً عل������ى اجلانب 

أ�سا�س التفاعل يف تلك املوؤ�س�سات،  احليوي وا

وعليه ف������اإن جهود الباحث������ني اعتنت عناية 

فائق������ة مبفه������وم الثقافة ال�سيا�سي������ة ليكون 

الق�سد من وراء ذل������ك حماولة اإدراك البعد 

)5(
الثقايف يف ال�سيا�سة.

م������ر لي�س ببعي������د عن عامل  ويب������دو اأن الأ

الجتماع الذي كان اعتماده مبفهوم الثقافة 

ال�سيا�سي������ة نابعاً من اإقراراه باأن كل منظومة 

�سيا�سية مرتبط������ة اأ�ساًل مبنظومة من القيم 

والت�سورات؛ بثقافة املجتمع.

وقد ظهرت جمموعة من التعريفات التي 

حاولت اأن توؤ�س�س مفهوم������اً متقارباً للثقافة 

ال�سيا�سي������ة ب�سفت������ه م�سطلح������اً حديثاً جاء 

نتيجة التفاعالت الثقافية والتداخالت التي 

عرفها عامل ال�سيا�س������ة يف جمتمعنا املعا�رس. 

فكان م������ن �سمن هذه التعريف������ات ما ذهب 

اإلي������ه »فيليب برو« باأنه������ا )جمموعة معارف 

ف������راد باإعطاء معنى  ومعتق������دات ت�سمح لالأ

للتجربة الروتيني������ة لعالقتهم بال�سلطة التي 

حتكمهم كما ت�سمح للمجموعات با�ستخدامها 

)6(
كمراجع لتعريف كل منها بهويتها(.

اإمن������ا يبدو جديدا هنا لي�س كون الثقافة 

ال�سيا�سية هي جمموعة معارف ومعتقدات. 

فذلك حت�سي������ل حا�سل، اإمن������ا اجلديد هو 

تلك العالقة التي متتلكها التجربة الروتينية 

فراد يف  تعامله������م مع ال�سلطة احلاكمة.  لالأ

طر،  حيت ت�سم������ح تلك الثقاف������ة بتجديد الأ

فراد  وحتديد القيم التي يتعامل يف �سوئها الأ

م������ع ال�سلطة، فيك������ون بذلك الف������رد عارفاً 

بحقيقة حجمه يف خ�سم تلك العالقة.
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وهناك م������ن ينظر اإىل الثقافة 

أنه������ا: »جمموعة  ال�سيا�سي������ة على ا

املعارف والروؤى والقيم واملعتقدات 

والجتاه������ات وامل�ساع������ر ال�سائدة 

أف������راد جمتم������ع مع������ني اأو  ل������دى ا

جمموعة معينة جتاه �سوؤون احلكم 

)7(
وال�سيا�سة«.

التعريف������ني  م������ن  ويتجل������ى 

ال�سابق������ني اأن الثقاف������ة ال�سيا�سية 

جت�سد الثقاف������ة املحددة واملوجهة 

ال�سيا�سة  ب�س������وؤون  فراد  الأ لعالقة 

واأنظمة احلكم.

وتكاد ج������ل التعريف������ات تتفق 

مع ما ذه������ب اإليه املعجم احلديث 

للتحلي������ل ال�سيا�س������ي، حيث يعرف 

الثقافة ال�سيا�سية باأنها: »النموذج 

والقي������م  لالجتاه������ات  ال�سام������ل 

فراد  واملواق������ف والعقائ������د التي يتبناه������ا الأ

)8(
الذين هم اأع�ساء جمتمع �سيا�سي«.

ع����الق����ة ال����ث����ق����اف����ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

يديولوجيا: باالأ

مما يج������در التنوي������ه به منذ الب������دء اأن 

يديولوجيا مفهومان  الثقافة ال�سيا�سي������ة والأ

أنهما يتماهيان يف بع�س  قائمان بذاتهما، اإل ا

املنعرجات، ويتداخالن تداخاًل يكاد ي�سعب 

الف�س������ل بينهما حني  يتما�س������ان يف املعتقد 

)9(
ال�سيا�سي والعنف الرمزي.

تعني������ه:  فيم������ا  تعن������ي  يديولوجي������ا  فالأ

»منظوم������ة التمث������الت التي تعم������ل يف جمال 

املعتقد ال�سيا�سي والعنف الرمزي، حتدد يف 

أ�سا�س عمل تفكريي نظري  مر على ا حقيقة الأ

ومذهبي كالليرالية القت�سادية، ال�سرتاكية 

الثورية.. لت�سند اإىل موؤلفات كبرية يف تاريخ 

الفكر ال�سيا�سي، ويجمع الكثري من املفكرين 

)كارل مارك�������س، تالك������وت بار�سونز، رميون 
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يديولوجيا متثل  بودان وغريه������م( على اأن الأ

أف������كاراً خاطئة ومقطوعة م������ن امللمو�س بل  ا

)10(
اإنها تخت�س وترتكز على ال�سالل«.

وله������ذا فهي تغذي، ال�������رساع واملعار�سة 

بني الفاعل������ني ال�سيا�سيني وت�سحن امللتزمني 

)11(
بها بالعنف الرمزي.

يديولوجيا-ح�س������ب هذا املنظور-  اإن الأ

أف������كار �سادرة عن  ه������ي يف الواقع جمموعة ا

فال�سفة ومفكرين مثلت روؤى مذهبية �سبت 

آلي������ات فكرية عملي������ة، وقدمت وجهات  يف ا

نظ������ر اقت�سادي������ة �رسع������ان م������ا حتولت اإىل 

نتاج، اإل  نظريات فكرية مرتبطة بعالقات الإ

اأن �س������وء تقديراتها للمنعك�سات الناجتة عن 

بع�س �سلوكاتها ومراميها وعدم اقرتابها من 

ن�ساين يف خمتل������ف تعامالته، وّلد  الواق������ع الإ

�سيئاً من املقت وال�رساع �سد تلك النظريات 

املذهبية.

ويبدو اأن م�سطلح الثقافة ال�سيا�سية جاء 

يديولوجيا ليعك�س الرغبة  كردة فعل مقابل الأ

يف النتق������ال من ثقافة ال�������رساع والت�سادم 

، ويطم�س 
)12(

اإىل ثقافة التوافق وامل�ساحلة«

يديولوجيا ال�سيا�سية الذي  بذلك م�سطلح الأ

اأ�سب������ح ل يتما�سى والتح������ولت الجتماعية 

وال�سيا�سية العاملية الراهنة.

ويف �س������وء ما �سبق ميكن حتديد الثقافة 

ال�سيا�سي������ة وفق املنظور الت������ايل: »جمموعة 

أ�سالي������ب التفك������ري وامل�ساعر  متداخل������ة من ا

فراد  فعال التي متثل منوذجاً يتبناها الأ والأ

لتمكنه������م من اإدراك ذواته������م والتعبري عنها 

لعالقتهم  املح������ددة  الختي������ارات  وممار�سة 

بال�سلطة احلاكمة.

مقاربة الثقافة ال�سيا�سية:

ميك������ن النظر اإىل الثقافة ال�سيا�سية على 

أنها متغري اأو عامل و�سيط بني النظام العام  ا

ال�سائ������د وخمتل������ف البنى املكون������ة له، وبني 

ال�سل������وك الفعلي يف احلي������اة اليومية. ومن 

هنا فاإن هذه الثقاف������ة هي النتيجة املبا�رسة 

للنظام العام ال�سائد، ت�ستعمل كاأدوات تنظم 

العالقات فتو�سع الواقع وتعمل على اإجالئه 

أو تبحث عن اإحالل التغيري  يف �س������ور معينة ا

فيه، وهي بذلك عل������ى �سلة بالواقع بل اإنها 

)13(
تنبثق منه.

و تب������دو الثقافة ال�سيا�سية على �سيء من 

أثر ذلك الرتباط احلا�سل بني  التعقد على ا

مو�س������وع الثقافة يف حد ذاتها والذي يحتاج 

اإىل نظ������رة �سمولية، وبني الظاهرة ال�سيا�سية 

خ������رى- لتعقدها اخلا�س،  املتميزة –هي الأ

وذلك ما يجعلها مقاربة اإىل التحليل العلمي 

)14(
أبعادها وتف�سريها. الذي مكن من ك�سف ا

تعك�س الثقافة ال�سيا�سية منظومة تفاعل 

فراد ب�سفتهم وكالء اجتماعيني يتبادلون  الأ

التاأثر والتاأثري فيما بينه������م يف اإطار اأو�ساع 

أو كما ي�سميها بورديو »امليدان«،  اجتماعية، ا

اأي ميدان التاأثري والتفاعل..
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و�س������ط  يف  كان  واإن  التفاع������ل  وه������ذا 

اجتماعي واحد فهو ينبعث من اأمناط حياة 

خمتلفة. وبغ�س النظر عن امل�ستوى التعليمي 

أو م�ستوى التقدم التقني اأو حتى نوع النظام  ا

من������اط تاأخذ �سوراً  ال�سيا�س������ي، فاإن هذه الأ

خمتلفة من الثقاف������ات ال�سيا�سية املتناف�سة، 

وتت�س������ح يف الواق������ع يف اأمناط م������ن التوجه 

نح������و الق�سايا ال�سيا�سي������ة والعمل ال�سيا�سي 

مبا ي�س������كل جمموع ال�سلوكي������ات والتوجهات 

أو ما يتوجب اأن  نح������و ال�سلطة؛ اأي ما تفعله ا

)15(
تفعله.

ويف �سوء ما �سبق، ف������اإن حتليل الثقافة 

ال�سيا�سية ينبغي اأن ينطلق من النظرة الكلية 

أبعاده الثالث������ة املتمثلة يف  للميدان ح�س������ب ا

و�ساع -الفاعلني- املمار�سات. الأ

االج��ت��م��اع��ي��ة  و�������س������اع  االأ اأوال/ 

وال�سيا�سية:

و�ساع م�ستويات ثالثة: و حتدد هذه الأ

اأ. م�ستوى الرهانات:

وينح�رس يف عدد من املوؤ�رسات املرتبطة 

و�س������اع الجتماعية  بالطاب������ع الرم������زي لالأ

ط������راف فيما  ال�سيا�سي������ة، وت�ساه������م كل الأ

يت�سل بها من معان ومعارف ودللت حيث 

ه������داف املق�سودة ولذلك نالحظ  تتحدد الأ

فراد البعيدين عن النهج الدميقراطي  اأن الأ

ل يرتقون اإىل فهم اجلدل والنقا�س القائمني 

أثن������اء احلمالت النتخابية على �سبيل املثال  ا

ل احل�رس.

ب. م�ستوى القواعد:

ويت�سم������ن القوانني التنظيمية والقواعد 

ع������راف واملعتقدات، ويتحدد  الأخالقية والأ

م������ن خالله������ا ما ه������و �رسعي وم������ا هو غري 

�رسعي.

ج. م�ستوى توزيع موارد ال�سلطة:

فراد  ويق�سد ب������ه مدى التكافوؤ ب������ني الأ

م������ن حي������ث الو�س������ول اإىل امل������وارد املختلفة 

عالم  موال وو�سائل الت�سال والإ لل�سلطة كالأ

)16(
و�سبله.

ويف ظل هذه امل�ستوي������ات الثالثة يتجلّى 

الو�س������ع الجتماع������ي ال�سيا�سي يف مظهرين 

أ�سا�سيني:  ا

- التناف�س وال�رساع حول تطبيق قواعد 

آليات الفعل وامل�سارك������ة ال�سيا�سية، خا�سة  وا

أيديولوجية   عقائدية  مع وجود متناق�سات ا

ي�سعب يف كنفها الجتماع والتوافق.

- م������دى املجازف������ة واملب������ادرة يف اإطار 

عالق������ات التفاعل واملحدد له ه������و القابلية 

للتوق������ع والتي ل ميك������ن اأن تتحقق ما مل تكن 

عنا�رس الو�س������ع وحمدداته جلي������ة للفاعلني 

جميعاً.

فراد املتفاعلون: ثانيًا/ االأ

ويتجل������ى التفاع������ل يف خ�س������م احلي������اة 

ال�سيا�سي������ة من ج������راء املب������ادلت ال�سلوكية 
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املتعددة مبا فيها ال�سلبية من �سمت وامتناع 

ف������راد واجلماعات  أو ج������دل م�ستمر بني الأ ا

حيث يك������ون لتلك املب������ادلت وذلك اجلدل 

أ�ساليب  ث������ر الوا�سح يف اإحالل اأو�س������اع وا الأ

)17(
دون اأخرى من التفاو�س الجتماعي.

وجند يف ه������ذا املق������ام ق�سيت������ني لهما 

اأهميتهما يف التفاعل ونتائجه وهما احلرية 

أم������ا احلري������ة فاإنها تتعلق  وال�ستع������دادات: ا

بحري������ة الفرد ومدى قدرت������ه على الختيار 

ي �سلوك، ويكون بذلك  يف تفاعل������ه واإتيانه لأ

واحداً من مظهرين:

- تقري������ر املطالب: ويت������م ذلك بناء على 

ح�س������اب واع للتكالي������ف واملزاي������ا وحتدي������د 

ا�سرتاتيج������ي للغايات ول يتم ذل������ك اإل بعد 

تقيي������م امل������وارد املتوفرة يف الواق������ع وترتيبه 

ولوية. ثم تقريره للمزايا  هداف ح�سب الأ لالأ

�سباعات املتوقعة. املتاحة والإ

- وياأتي اخل�سوع الذي يتمثل لدى الفرد 

عندم������ا تقيد حريت������ه يف التفاع������ل مبا يتم 

دوار وكابحة  و�سعه من �سوابط حم������ددة لالأ

للمب������ادرة الختيارية، مم������ا ي�سطره اإما اإىل 

أو الثورة حيث ينتهك تلك  الر�سوخ والمتثال ا

)18(
ال�سوابط واحلدود.

تت�سم������ن  ال�ستع������دادات  اأن  ح������ني  يف 

جمموع������ة املعارف وامل������وارد الفكرية القابلة 

للتعبئة ف�ساًل عن جمموعة امليول العاطفية 

للقيام ب�سلوك ما، وهي تت�سكل من اخلرات 

املكت�سبة بدءاً من الطفولة اإىل مرحلة الن�سج 

فراد  يف ظ������ل التج������ارب التي يخو�سه������ا الأ

�سم������ن جماعتهم حي������ث تتدخ������ل عمليات 

التكيي������ف الجتماعي يف �سقله������ا وبلورتها 

يف الواقع الجتماع������ي. ول ريب اأن احلرية 

وال�ستعدادات يتدخ������الن ب�سفتهما عاملني 

فراد ملواقفهم  أ�سا�سني يف حتديد احتمال الأ ا

و�ساع ال�سيا�سية القائمة، �سواء باملبادرة  يف الأ

الختياري������ة املبنية عل������ى التقدير الواعي اأو 

باخل�سوع ملح������ددات ال������دور امل�رسوطة من 

قبل. وم������ع ذلك يظ������ل الحتم������ال مرهوناً 

فراد  للواقع امللمو�س وم������ا ينتج عنه لدى الأ

من اإ�سباعات يتوقعون تغطيتها حلاجاتهم.

ثالثًا/ املمار�سة:

أ�سكال ال�سلوك الناجتة  تت�سمن املمار�سة ا

جابات والنوايا والتوقعات  عن �سل�سلة من الإ

الت������ي قد جتد لها انطالق������اً ملا ت�سفيه على 

دراكي واحل�سي حماًل يف الواقع  امل�ستويني الإ

يبعث على التفاعل الجتماعي.

فعال  أ�س������كال ال�سل������وك وخمتل������ف الأ اإن ا

الناجتة عن الفاعل������ني ال�سيا�سيني )الدولة، 

آثارها على م�ستوى  حزاب، ال�سعب( تنتج ا الأ

الن�س������اط الجتماع������ي ويج������در التنبيه اإىل 

اأن املمار�س������ة الفردية  قد متاث������ل املمار�سة 

اجلماعية حيث اإن الن�ساط الفردي للبع�س 

خرين؛  قد يخل������ق الت�سييع الجتماع������ي لالآ

ذل������ك اأن الظاه������رة الجتماعي������ة ال�سيا�سية 
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�سل  ولئن كانت نتيج������ة جماعية فهي يف الأ

أفع������ال فردية جمتمعية  ل تخ������رج عن كونها ا

مول������دة لدينامية ون�ساط تتجل������ى واقعياً يف 

آثار جماعية ومما يزيد من فاعلية الن�ساط  ا

الفردي ذلك التفاع������ل الذي حتققه و�سائل 

فكار والوقائع  عالم م������ن خالل ن�رسها لالأ الإ

)19(
والتمثالت املختلفة.

يف ماهية الثقافة ال�سيا�سية ووظائفها:

ميك������ن النظر اإىل الثقافة ال�سيا�سية على 

أنه������ا متثل اجلان������ب ال�سيا�سي م������ن الثقافة  ا

العامة وهي بهذا املعنى جزء ل يتجزاأ من تلك 

الثقافة التي حتم������ل اخل�سائ�س ذاتها توؤثر 

فيها وتتاأثر بها. اإن������ه اجلزء املتعلق باحلياة 

ال�سيا�سي������ة يف عالقتها باحلاك������م واملحكوم 

وم������ن ثم ميكن حتديد اأهم عنا�رسها ممثاًل 

يف القيم واملعايري واملواقف والجتاهات.

اأواًل/ عنا�رس الثقافة ال�سيا�سية:

اأ. القيم:

دراكية املميزة  وهي تلك الت�س������ورات الإ

أو ال�سخ�سية اأو جلماعتها وبو�ساطتها  للفرد ا

يتم الختي������ار بني البدائ������ل. اإن القيم متثل 

اإطاراً مرجعياً لل�سبط الجتماعي يف املجتمع 

ف������راد وردود اأفعالهم، كما  وحتدد �سلوك الأ

أنها حتدد التاأثري املالئم للمواقف امل�سرتكة  ا

فراد املجتمع. ث������م اإن القيم املوجودة لدى  لأ

ن�سان هي نتاج للثقافة والنظم املجتمعية  الإ

مبختلف تفاعالتها مع �سخ�سية الفرد.

بعاد الت������ي ميكن حتديدها للقيم  اأما الأ

)20(
فهي على التايل:

- اإنه������ا مفه������وم يحت������وي عل������ى عن�رس 

معريف.

أنها مرغوب فيها فهي حتتوي  - بحك������م ا

على عن�رس انفعايل.

- وم������ن حيث تاأثريه������ا يف النتقاء فهي 

حتتوي على العن�رس النزوعي.  

ب. املعايري:

وهي عبارة ع������ن قواعد لل�سلوك العادي 

دوار الجتماعية  أ�سا�سية لتحديد الأ وعنا�رس ا

م������ن حيث كونه������ا ت�سع التوقع������ات واملجال 

الذي ميار�س فيه دوره وهي التي تعك�س قيم 

)21(
�سا�سية. املجتمع الأ

ت. املواقف:

وهي اجتاهات ال�سخ�س نحو املوؤ�س�سات 

أو تقييم ذلك ال�سخ�س؛ اإنها حياة  �سياء ا أو الأ ا

ذهنية ت�ستنتج من ال�سلوك.

ث. االجتاهات:

ي�س������ري الجت������اه اإىل تنظي������م ع������دد من 

املعتقدات املتعلقة مبو�سوع معني وهي غالباً 

م������ا ترتبط مبوقف حمدد اأو مو�سوع بالذات 

ولهذا جتد عددها كبرياً مقارنة بالقيم التي 

)22(
يقل عددها.

ثانيًا/ حمددات الثقافة ال�سيا�سية:

ميكن حتديد م�سمون الثقافة ال�سيا�سية 

يف العنا�رس التالية:
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كراه: �- احلرية واالإ

مبا اأن الثقافة ال�سيا�سية توؤكد على قيمة 

احلرية فاإن طاعة الف������رد لل�سلطة احلاكمة 

أ�سا�س القتن������اع ولي�س اخلوف.  تك������ون على ا

ويك������ون بذلك لدى الف������رد اإح�سا�س بالقدرة 

عل������ى التاأثري يف جمريات احلي������اة ال�سيا�سية 

يجابية اأو قد توؤكد على قيمة  وامل�سارك������ة الإ

كراه، ويف مثل هذه احلالة غالباً ما ين�ساع  الإ

الفرد لل�سلطة بدافع اخلوف ل اقتناعاً. ومن 

ح�سا�س بالق������درة على التاأثري  هن������ا يفتقد الإ

)23(
ال�سيا�سي.

�- ال�سك والثقة: 

أو الثقة لدى ال�سلطة  ميثل عن�رس ال�سك ا

احلاكمة عن�������رساً جوهرياً من عنا�رس الثقة 

ال�سيا�سي������ة ويتوقف مدى ثقة الفرد اأو مدى 

�سكه يف ال�سلطة على طبيعة �سلوك احلكومة 

فراد ومدى ا�ستجابتها ملطالبهم، وكلما  اإزاء الأ

فراد فاإن ذلك يقلل  انخف�س������ت الثقة بني الأ

من ثقتهم يف حكومته������م. وتنت�رس الثقة بني 

فراد واجلماع������ات املختلفة مع اخلطوط  الأ

وىل لالت�سال حيث يف�سل الفرد م�سايرة  الأ

خرين يف جمال احلياة ال�سيا�سية، فيرتتب  الآ

عل������ى ذلك تقب������ل وا�سع للح������وار والتفاو�س 

)24(
واحللول الو�سطى وامل�سالح العامة.

3- امل�ساواة والتدرج:

اإم������ا اأن توؤك������د الثقاف������ة ال�سيا�سية على 

فراد واإما  امل�ساواة ومراعاة العدال������ة بني الأ

اأن متي������ز بينهم لتجعل املعيار يف ذلك درجة 

امل�سارك������ة ال�سيا�سي������ة يف املجتم������ع كلما زاد 

)25(
ح�سا�س بامل�ساواة بني اأفرادها. الإ

4- الوالء املحلي والوالء القومي:

يتج������ه الفرد بولئه نحو الدولة ككل مبا 

يت�سمنه ذلك من �سع������ور بامل�سوؤولية العامة، 

واإع������الء امل�سلح������ة العامة عل������ى امل�سلحة 

اخلا�س������ة ويلي ذل������ك الهتم������ام بالق�سايا 

هداف  القومية التي تتج������ه نحو املبادئ والأ

قليم������ي اإىل خمتلف  التي تتج������اوز الوطن الإ

امل�سارب والق�سايا القومية مبا فيها من لغة 

وثقافة وعنا�رس الدي������ن والعرق واللغة التي 

تتجاوز الق�سايا املحلية للو�سول اإىل حتقيق 

مال القومية. الآ

ومل������ا كانت الثقافة ال�سيا�سية هي املحدد 

لعالقة الفرد بالعملي������ة ال�سيا�سية وال�سلطة 

احلاكم������ة حتدي������داً؛ اأي �سيا�س������ة ال�سلط������ة 

احلاكمة وممثليها فهناك من يحدد عنا�رس 

الثقافة ال�سيا�سية انطالقاً من:

بخ�سو�ص  ف�������راد  االأ ت��وق��ع��ات  اأ. 

القرارات ال�سيا�سية؛

معتقداته������م  اأو  توقعاته������م  اإن  حي������ث 

أ�سا�س������اً اإىل خمرج������ات احلكومة  تن�������رسف ا

خرية  يف اإط������ار اهتمامه������ا بن�ساط ه������ذه الأ

ه������داف وغايات النظام  من دللت مرزة لأ

ال�سيا�س������ي الت������ي ت�سكل يف حقيقته������ا اأعباء 

أو  تقابلها مطالب �سعبية. ون�ساط احلكومة ا
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اأجهزة ال�سلطة عموماً يت�سمن تنظيم �سلوك 

اأع�ساء املجتمع ال�سيا�سي وا�ستخراج املوارد 

املادية منه -م�ستحق������ات �رسيبية وغريها- 

وهو اجلانب من الن�س������اط الذي ل يرت�سيه 

املواطن ب�سهولة وهنا تتاأكد �رسورة العتقاد 

يف �رسعي������ة اجله������از ال�سلط������وي يف �سن������ع 

الق������رارات ال�سيا�سية؛ اإذ اإنه كلما ات�سع مدى 

العتقاد يف �رسعي������ة ال�سلطة وقراراتها زاد 

)26(
تقبل وامتثال اأفراد املجتمع لها.

م��ن عمليات  ف����راد  االأ ت��وق��ع��ات  ب. 

�سنع القرار:

اإن ما يدرك������ه الفرد ويعتقده ب�ساأن �سنع 

الق������رارات ال�سيا�سية الت������ي يتخذها اجلهاز 

ال�سيا�سي من حيث تقبل امل�ساركة وحتفيزها 

يج�سد عن�رساً هاماً م������ن الثقافة ال�سيا�سية 

وحمدداً حقيقياً لجتاهها، فتكون �سلبية حني 

ف������راد مبعزل عن العملية ال�سيا�سية  يكون الأ

أو بعيدين عنها، اإما ب�سبب جتاهلهم لكيفية  ا

أو  أ�ساليب امل�ساركة يف �سنعه ا اتخاذ القرار وا

أثناء �سعورهم بعدم اجلدوى من امل�ساركة يف  ا

حد ذاتها، وتكون اإيجابية حني يتاأكد لديهم 

)27(
جدوى امل�ساركة ويتمكنون من �سبلها.
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دوين كو���ص )Deny cuche( مفهوم الثقافة يف العل��وم االجتماعية، ترجمة: قا�سم املقداد، من�سورات احتاد   -1

الكتاب العرب دم�سق2002، �ص20.

املرجع نف�سه، �ص21.  -2

عبد اهلل حممد عبد الرحمن، علم االجتماع ال�سيا�سي، الن�ساأة التطورية واالجتاهات احلديثة واملعا�سرة، دار النه�سة   -3

العربية، بريوت لبنان ط1 ال�سنة 2001، �ص435.

دوين كوف، مرجع �سابق، �ص110.  -4

املرجع نف�سه، �ص111.  -5

ردن، ط1، 1995، �ص213. اإدوارد بانفيلد ال�سلوك احل�ساري واملواطنة، ترجمة �سمري ن�سار دار الن�سر االأ  -6

اأحمد وهبان، التخلف ال�سيا�سي والتنمية ال�سيا�سية، الدار اجلامعية م�سر، 2002، �ص130.  -7

ج��ورج روب��رت واألي�سرت اإدوارد، املعجم احلدي��ث يف التحليل ال�سيا�سي، ترجمة �سمري عب��د الرحيم اجللدي، الدار   -8

العربية للمو�سوعات، بريوت ط1، 1999، �ص326،325.

اإدوارد بانفيلد، مرجع �سابق 206.  -9

10- املرجع نف�سه، �ص206.

11- عبد اهلل حممد عبد الرحمن، مرجع �سابق �ص437.

12- حممد �سبيال، لل�سيا�سة بال�سيا�سة يف الت�سريح ال�سيا�سي، اأفريقيا ال�سرق املغرب 2000، �ص63.



يف مفهوم الثقافة ال�سيا�سية ووظائفها

�لع���������������������دد  560    �أي�������������ار  422010

13- حليم بركات، املجتمع العربي املعا�سر، م.و.د.ع. ط3، 1986، �ص323.

14- فيليب برو، علم االجتماع ال�سيا�سي، تر.حممد عرب �سا�سيال، املوؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�سر، بريوت، ط1، 

1998، �ص539.

15- ماي��كل توم�سون، واآخ��رون، نظرية الثقافة، تر.علي �سيد ال�ساوي، �سل�سلة ع��امل املعرفة، رقم223، املجل�ص الوطني 

داب، 1997. للثقافة والفنون واالآ

16- فيليب، املرجع ال�سابق، �ص542-541.

17- ماكل توم�سون واآخرون، املرجع ال�سابق.

18- فيليب برو، املرجع ال�سابق، �ص544.

19- املرجع نف�سه، �ص551-550.

�سكندرية، 1999، �ص202. 20- اأحمد م�سطفى خاطر، تنمية املجتمعات املحلية املكتب اجلامعي احلديث، االإ

21- املرجع نف�سه، �ص193.

22- املرجع نف�سه، �ص139.

23- عبد الهادي اجلوهري: درا�سات يف علم االجتماع ال�سيا�سي، زهرة ال�سرق، القاهرة، 1984، �ص129.

24- املرجع نف�سه، �ص130.

25- املرجع نف�سه، �ص130.

26- املرجع نف�سه، �ص38

27- املرجع نف�سه، �ص39-38.  

¥µ



43 �لع���������������������دد  560    �أي�������������ار  2010

 William Shakespeare نكليزي وليم �سك�سب������ر يعُر�ُض الكات������ب الإ

)1564-1616( يف م�رسحيت������ه )امللك لر King Lear( لنوعني من النماذج 

نانية الفردية،  ول منهما العتبارات الأخالقية على املنافع الأ الب�رسية، يُغلِّب الأ

وه������و ي�سمُّ امللك لر وابنت������ه ال�سغرى كورديليا، اإ�ساف������ة اإىل اللورد جلو�سرت 

أولباين زوج جونريل البنة الكربى  وابن������ه ال�رسعي اإدجار، واللورد ِكنْْت، ودوق ا

نانية الالاأخالقية على  للملك، بينما يُغلِّب الث������اين منهما امل�سالح واملنافع الأ

كاتب وناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان عبد املعطي اأبو زيد.

❁❁
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وليم �سك�سبري 

خالقية وال�سيكولوجية الأ

د. غالب �سمعان
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ما عداها، وي�������رب ُعر�ض احلائط بالقيم 

بطريقة  ويت�������رَّف  التقليدية،  خالقي������ة  الأ

دالة عل������ى جتاه������ل �شامل له������ا، وهنا يعرث 

الق������ارئ على ابنتي املل������ك العاقتني جونريل 

وريجان، وعلى اإدمون������د البن غري ال�رعي 

للورد جلو�شرت، اإ�شافة اإىل زوج البنة ريجان 

دوق كورنوول. والواق������ع اأن النماذج النفعية 

أ »الغاية تربِّر الو�شيلة« الذي اأعلنه  تعتنق مبدا

 Niccolo يطايل نيقول ماكيافيلي املفكر الإ

Machiavelli )1469-1527( يف كتاب������ه 

أنها تت�رف بطريقة  كرث �شوابا ا مري(، والأ )الأ

أ املذكور،  تلقائية، تدفعها اإىل اعتن������اق املبدا

أو مل تفعل ب�شورة جليَّة، ويبدو اأن  �شواء اأعلنته ا

نيقول ماكيافيلي امتلك تكوينا غري اأخالقي 

متاماً، اأو هو على ما يُقال واقعي اإىل حدود 

�شاف������رة، وعل������ى الرغم من ه������ذه احلقيقة 

خالقي������ة، وي�شتهزئ  م على الأ فاإن������ه مل يتهجَّ

ن�شان،  به������ا، ويتَّهمها باأنها تعرق������ل ارتقاء الإ

مل������اين فريدريك  مثلم������ا فع������ل الفيل�شوف الأ

-1844( Friedrich Nietzsche نيت�شة

1900(، وهذا يعني اأن هذا الفيل�شوف ت�شبَّع 

خالقية، واختربها، وارتك�ض  رجح بالأ على الأ

ه������ا، كم������ن يُح������اول طردها م������ن عامله  �شدَّ

اجلواين، وا�ستطاع حتقيق النجاح يف م�سعاه، 

على خالف النماذج الأخالقية التي تورَّطت 

يف النطواء عليه������ا، ومل ت�ستطع الفكاك من 

اأ�رسه������ا، على ما هو عليه احلال لدى النبيَّة 

�سيبيل Sibyl التي التقاها ال�ساعر الروماين 

الأخالقي فريجيل Virgil )70-19 ق. م.( 

يف الع������امل ال�سفلي. ويف ه������ذا ال�سياق جتدر 

�سارة اإىل اأن م������ن ينطوي على الأخالقية  الإ

خالقي������ة ومكنوناتها،  ي�ستطي������ع اكت�ساف الأ

والرتكا�س �سده������ا، اإن هو امتلك املقوِّمات 

جن������از، اأما من يُراهن على  الالزمة لهذا الإ

املُداهنة وامللق يف ميدان ال�سيا�سة وغريه من 

يطايل نيقول ماكيافيلي،  امليادين، كاملفكر الإ

وابنتي امللك جونريل وريجان، وابن جلو�سرت 

غري ال�رسع������ي اإدموند، فلن يكون قادرا على 

اإجناز �سيء مما ا�ستط������اع اإجنازه فريدريك 

قل.  دة على الأ نيت�سة، من ناحية نظرية جمرَّ

على اأن ال�سخ�سيات امل�رسحية الالاأخالقية 

ترتك�������س ارتكا�س������اً عنيفاً جت������اه الأخالقية 

ب، وتتغري من الداخل تغريا  التي ميثله������ا الأ

ناني������ة نتيجة  �سام������ال، لت�سب������ح اأفعاله������ا الأ

طبيعي������ة للتحوير الطارئ عليها، اأي اإن هذه 

نانية لي�ست اأ�سيلة يف تكوينها القبلي، يف  الأ
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خالقية تكون غري قادرة  حني اأن النماذج الأ

خالقي������ة، بل على  عل������ى الرتكا�������س �سد الأ

الكتفاء بالت�سبُّع بها. وتبقى تنظريات نيقول 

أك������رث ات�ساعاً م������ن الدائرة التي  ماكيافيلي ا

انطوت عليها مكنونات النماذج الالاأخالقية، 

التي اندفعت وراء ال�سلط������ة واملنافع املادية 

يف م�رسحي������ة )امللك لري(، على الرغم من اأن 

يطايل اعتره������ا من واقع خراته،  ر الإ املفكِّ

احلوافز الب�رسية اجلوهرية، يف الوقت الذي 

داوم في������ه وليم �سك�سبري عل������ى اعتبار رجل 

جدر باأن يكون على راأ�س  ال�سيا�سة واحلرب الأ

حوال  ال�سلط������ة اأخالقياً ماورائياً. ويف كل الأ

راً �سيا�سياً واقعياً،  يبقى نيقول ماكيافيلي مفكِّ

أنانياً فردياً، وهناك من دافع  ولي�������س اإن�ساناً ا

نانية كال�سف�سطائيني Sophists يف  عن الأ

رين  الفل�سفة اليونانية القدمية، غري اأن املفكِّ

-483( Gorgias أمث������ال جورجيا�������س من ا

 Protagoras 375 ق. م.( وبروتاغورا�������س

أدن������ى �سك،  )490-420 ق. م.( كان������وا دون ا

أنانيني فرديني،  اأرفع منزلة بكثري من جمرد ا

ملاين فريدريك  أي�س������اً دافع الفيل�س������وف الأ وا

نانية القادرة على تخليق النمط  نيت�سة عن الأ

رقى، وانتق������د بطريقة عنيفة،  ن�س������اين الأ الإ

أنانية  ن�سان املري�سة، اأي اإنه انتقد ا أنانية الإ ا

وفردي������ة مناذج كاإدمون������د وجونريل وريجان 

ودوق كورنوول. ويف نظامه الأخالقي اعتر 

 Arthur آرثر �سوبنهاور ملاين ا الفيل�سوف الأ

أ  أ�سوا Schopenhauer )1788-1860( اأن ا

الب�������رس من الناحي������ة الأخالقية، من يت�سف 

ف�سل من هذا  ناني������ة، واأن الأ بالفظاظة والأ

تيان  ن�سان مالكا القدرة على الإ اأن يك������ون الإ

ح�س������ان، والقيام باأداء  باأفعال العدال������ة والإ

زهدي اأ�سيل. ويبدو اأن اإدموند ارتقى قلياًل 

خالقي������ة، عندما تراجع عن  من الناحية الأ

أدائ������ه الالاأخالقي، لدى دنو اأجله، واعرتف  ا

مت  لهية، يف ح������ني تقدَّ بوج������ود العدال������ة الإ

جونريل وريجان اإىل اأق�سى درجات الفظاظة 

ناني������ة، ومل متتلكا الق������درة على الرتاجع  والأ

خالقي������ة، وهذا  باجت������اه اأدنى قدر م������ن الأ

التقدم يعني تلقائياً اأن العتقاد املاورائي مل 

أنهما من الناحية العتقادية  يعد موجوداً، وا

أداء اإحل������ادي، مثلما اندفع  اندفعت������ا باجتاه ا

»ماكب������ث Macbeth« يف م�رسحي������ة ولي������م 

رادة التي  خرى، باجتاه اختبار الإ �سك�سبري الأ

ت�ستبطن كيانه، باعتبارها عمياء وغري عاقلة 

م خرته هذه، واأعلن اأن  و�رسي������رة، اإىل اأن عمَّ
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تعميمه������ا يعني اأن ياأتي الدمار على 

كل �سيء، واأخ������رياً على نف�سه، وهو 

ما يعني فناء العاملني.

ر امللك لري،  ويف امل�رسحية يق������رِّ

م ب������ه العم������ر، اأن يتنازل  وق������د تقدَّ

عن �سلطات������ه لبناته الثالث، ويعقد 

اجتماع������اً يف ق�رسه له������ذه الغاية، 

ويطلب اإليهنَّ اأن يتحدثن عن مدى 

حبِّه������ن، واإعزازهن له، كي مينحهنَّ 

اأرا�سي اململكة، و�سلطاته، بالت�ساوي 

اأن طبيعت������ه  ، غ������ري  فيم������ا بينه������نَّ

خالقي������ة الغافل������ة ع������ن التفكري  الأ

النافذة، جتعله  والب�سرية  املنطقي، 

عاجزاً عن معرف������ة احلقائق، التي 

، فالبنتان الكريان  تنطوي عليها كل منه������نَّ

أنانيتان ونفعيتان وماكرتان،  جونريل وريجان ا

على خالف كورديليا ال�سغرى، التي تت�سف 

باأخالقيَّة كاملة، وبعيدة عن اأن تكون ماكرة 

خر  وُمنافق������ة، وكلٌّ من الفريق������ني يدفع الآ

������د، اأكرث فاأكرث، م������ع الطبيعة  باجت������اه التوحُّ

اجلواني������ة التي يت�سف به������ا، وهي الطبيعة 

التي تعن������ي ال�ستعداد القبلي، الذي ينطوي 

عليه كل فريق. ومما هو معروف عن الكاتب 

 Leo خالق������ي لي������ون تول�ستوي الرو�س������ي الأ

عل������ى  م������ه  تهجُّ  )1910-1828(  Tolstoy

ولي������م �سك�سبري، واعتباره م������ا حدث اإمكانية 

غ������ري قائم������ة يف الواقع، عل������ى اأن احلقيقة 

لي�ست عل������ى هذه ال�س������ورة، ووليم �سك�سبري 

كتب ما كتبه داخل ثنائية اخلري وال�رس، التي 

انتم������ت اإليها كتابات الكاتب الرو�سي، ويبدو 

أنه ا�ستط������اع اإدراك اجلوانب ال�سيكولوجية،  ا

خالقي������ة من اإمكانيَّات  وما تنطوي عليه الأ

باأكرث من������ه، ويف هذا ال�سياق تبدو العقالنية 

أق������در باأ�سواط م������ن الأخالقية  خالقي������ة ا الأ
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املحروم������ة اإىل درجة كبرية م������ن العقالنية، 

أبو  ن�سانية، فال�ساعر ا على ك�سف احلقائق الإ

العالء املع������ري )973-1058( امتاز ب�سفات 

اأخالقية واإرادي������ة، وبقدرات عقالنية كفيلة 

يَّة اإمكانيَّات غري طبيعية، 
أ بالوقوف يف وجه ا

على ما ه������و ظاهر يف ديوانه )�سقط الزند( 

وحتدي������داً يف ق�سائده الرثائي������ة والفخرية، 

ويبدو اأن وليم �سك�سبري امتلك قدرات عقلية 

 عن مكنونات������ه الأخالقية، 
ِّ

كافي������ة كي يع������ر

واأن ليون تول�ست������وي افتقدها على ما يبدو. 

ومن الطبيعي اأن يك������ون ال�رساع الأخالقي 

ال�سيكولوجي املُ�ست������رت، بني البنتني الكريني 

والبن������ت ال�سغ������رى، خافياً ع������ن امللك لري، 

ومدارك������ه، وال�سبب يف ذلك ه������و اأخالقيَّته 

الغافل������ة، وتكوينه العاطف������ي املعنوي، الذي 

يجتذب العقل واملُخيِّل������ة اإليه، ومينعهما من 

�سياء على حقيقته������ا، ومن ثم فاإن  روؤي������ة الأ

الختالف������ات يف الطبائ������ع تتك�س������ف متاماً، 

ليم������ة بالتوايل، يف  وتبت������دئ الرتاجيدي������ة الأ

حلق������ات مو�سولة اإىل نهاياته������ا. واإن افتقار 

البنت������ني الكري������ني جونري������ل وريج������ان اإىل 

الأخالقية احلقيقية، يجعلهما قادرتني على 

مر الذي  النفاق والري������اء براعة و�سهولة، الأ

نهم������ا م������ن التعبري عن حبِّهم������ا الكاذب  ميكِّ

لوالدهما، تعبرياً ناجحاً، وهو ما يطلبه الوالد 

امللك، الذي اأ�سبح عاجزاً عن تبنيُّ احلقائق 

ى وراء الكلم������ات والتعابري، وما  الت������ي تتخفَّ

هذه الكلم������ات والتعابري غري احلقائق ذاتها 

وف������ق تقديراته، ومن ثم فاإن������ه مينح البنتني 

املاكرت������ني �سلطاته، ويطل������ب اإليهما اقت�سام 

اململك������ة فيما بينهما، ويطرد ابنته كورديليا، 

نها مل تتكلم بالطريقة التي  ويلعنها، ويوؤنِّبها، لأ

أي������ة طريقة اأخرى  اأ�سب������ح عاجزا عن تقبُّل ا

غريها. وعندما يتدخل اللورد ِكنْْت، ويطلب 

اإليه ال������رتوِّي، والحتفاظ مبلكه، وينبِّهه اإىل 

ك������رث حبَّا له، فاإنه  اأن ابنت������ه ال�سغرى هي الأ

يث������ور ويغ�سب، ويط������رد ِكنْْت م������ن اململكة، 

ويهدده بالقتل، اإن مت �سبطه فيها بعد ع�رسة 

أي������ام، وهكذا ف������اإن كورديلي������ا وِكنْْت ميثالن  ا

الأخالقية احلقيقيَّة ال�سادقة، على خالف 

خالقي������ة الغافلة للملك ل������ري، والأخالقية  الأ

املاكرة للبنتني الكريني جونريل وريجان.

والواقع اأن التباي������ن وال�رساع بني نوعي 

خالقي������ة، لي�س غريباً م������ن منظور فكري  الأ

جتري������دي، فالنم������وذج الذي ميثل������ه كل من 

خ������ر، بطريق������ة اأو  الطرف������ني ي������وؤدي اإىل الآ
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خالقية الغافلة التي  باأخرى، وهكذا فاإن الأ

ميثله������ا امللك لري، تتحول اإىل اأخالقية عاملة، 

ميثله������ا اللورد ِكنْْت، والأخالقية املاكرة التي 

متثلها جونريل وريجان، تتحول اإىل اأخالقية 

�سادقة متثلها كورديلي������ا، ونحن واقعون يف 

خالقي������ة، ول�سنا داخ������ل اأي نطاق  نطاق الأ

اآخر، وم������ا يحدث من تراجيدي������ة، اإمنا هو 

خالقي������ة، وناجت عنها  واقع داخ������ل نطاق الأ

خالقية ال�سلطوية التي يفر�سها  مبا�رسة، فالأ

أباً، ت������وؤدي اإىل  املل������ك ل������ري باعتباره مل������كاً وا

الرتاجيدي������ة، ومن الطبيعي اأن تدعم كل من 

اأمناط الأخالقية املو�سوفة نقي�سها، اإىل اأن 

ل الرتاجيدية اإىل تراجيدية تكرارية، يف  تتحوَّ

ال�سياقات احلياتية املتنوِّعة، ومن الطبيعي اأن 

د كل اأخالقية يف مواقفها، وهكذا فاإن  تت�سدَّ

امللك لري يتخذ قرارا بحرمان ابنته كورديليا 

من حقوقها، ويلعنها، ويطردها، وهو يطرد 

اللورد ِكنْْت، ويرف�س مطالب اأمري بريجندي 

مر الذي يوؤدي اإىل ف�سل  تي كي يتزوَّجها، الأ الآ

مري ميثل الأخالقية التقليدية،  امل�رسوع، فالأ

أو  وهو غري قادر على فه������م ما يدور حوله، ا

على فهم معنى اخلالف الرتاجيدي القائم، 

ر مزايا  على خالف مل������ك فرن�سا، الذي يُقدِّ

كورديلي������ا، وف�سائلها، ويتخذه������ا زوجة له. 

ومع ذلك فاإن �س������وء التفاهم يظل موجوداً، 

يف العالق������ات القائمة، فامللك لري، غري قادر 

�سياء، بغ������ري الطريقة التي يودُّ  على روؤية الأ

روؤيتها بها، والبنت������ان الكريان غري قادرتني 

على روؤية املثال الذي متثله كورديليا وِكنْْت، 

واملل������ك الفرن�س������ي. ودائماً نع������رث يف احلياة 

وجتاربها على من������اذج م�سابهة، وما مُييِّزها 

خالقي������ة التي تنطوي على النواق�س،  هو الأ

ففي م�رسحية )ماكب������ث Macbeth( يكون 

البطل ماكب������ث وزوجته اأخالقيني، من النوع 

ل  الذي يعتمد النفاق والرياء، وعندما يتحوَّ

ماكبث اإىل طاغية، وي�ستبدُّ باحلكم، تتك�سف 

�سفاته ال�سيِّئة، على الرغم من اإميانه باملُثل 

خالقية املاورائية، ويف احلوار الذي يدور  الأ

بني ماك������دوف ومالكلم يف الف�س������ل الرابع، 

يبتدئ مالكلم بتعداد �سفات ماكبث ال�سيئة، 

لكنَّ هن������اك على الدوام م������ن يُ�سامي القيم 

خالقية الرفيعة، ويجعلها واقعة حتت لواء  الأ

املُثل املاورائية، كالكات������ب الأخالقي جران 

خليل ج������ران )1883-1931( ولكن حتويل 

القيم الأخالقية اإىل قيم اإطالقية �سلطوية، 

ي������وؤدي اإىل ظاهرة »ماكبث« عندما تعرت�سها 
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انتكا�س������ة عنيفة، فالتحوي������ل املذكور ينك�س 

على اأعقابه، اأي اإن ال�سري بالقيم الأخالقية 

على هذا امل�سار ال�سلطوي الذي ينطوي على 

اإكراه اإجباري، هو ال�سبب الناجم وراء الرياء 

والنفاق، على امل�ستوى الأخالقي، اإ�سافة اإىل 

فراد وقدراتهم، وتلك العيوب  ا�ستعدادات الأ

التي ل تنقطع يف احلياة، جتد فال�سفة كابن 

ُمعاجلتها،  يحاولون  م�سكويه )1030-932( 

أو ملل، لكنهم يف النتيجة والواقع ل  دون كلل ا

�سالح يرتافق  ي�سلون اإىل نتيجة ختامية، فالإ

مع عيوب اأخالقية دائمة، على اأن طبيعة ابن 

م�سكويه اأخالقية قبليَّا، وهكذا فاإنه ي�ستطيع 

بقاء  القيام بدور تدعيم القيم الأخالقية، والإ

������ات التي يتخذه������ا النحطاط  على الكيفيَّ

أبداً اإىل  خالق������ي، دون اأن يك������ون هادف������اً ا الأ

بقاء عليه. ومن ناحية اأخرى، ل ي�ستطيع  الإ

امل������رء اأن يتخيَّل لدى الأخالقيني املحرومني 

من العقالني������ة متاماً، ق������درة حقيقية على 

أية عقيدة  الروؤي������ة املو�سوعية، والواق������ع اأن ا

اأخالقية ماورائي������ة قائمة يف الواقع، حتتاج 

اإىل ق������ادة يقوم������ون على خدم������ة تعاليمها، 

حوال تقليدي������ون، ونادرا  وه������وؤلء يف كل الأ

اد قادرون على اإنعا�س العقيدة،  ما يظهر روَّ

واإعادة اإن�سائها، وبث احلياة فيها، كاللبناين 

نكلي������زي بري�سي  ج������ران خليل ج������ران، والإ

 )1822-1792(  Percy Shelley �سيل������ي 

فغاين )1839- فغ������اين جمال الدي������ن الأ والأ

1898(، وب�������رسف النظ������ر ع������ن اإمكانية اأن 

أو رائدا عظيما، فاإن من  يكون املرء تقليدياً ا

ميتلكون اأهواء اأقوى يكونون اأ�رسع اإىل ارتكاب 

املعا�سي، والتطهر منه������ا، واإدراك الف�سيلة 

والقدا�سة، ومن الطبيعي اأن ينظر التقليدي 

اإىل هذه النوعي������ة باعتبارها خاطئة، وتبقى 

هناك اإ�س������ارات ا�ستفه������ام عندما ميتدحها 

من������وذج اأخالقي متفوِّق عل������ى �ساكلة جران 

خليل جران.

ومن منظور جتري������دي يلعب التقليديون 

وغ������ري التقليدي������ني، دوراً هام������اً يف حماية 

أو�سكار  العقيدة وتعاليمه������ا، اأما اأن يُقال اإن ا

 )1900-1854(  Oscar Wilde وايل������د 

اأحبَّ كث������رياً، وارتك������ب املعا�س������ي باإفراط، 

ر منه������ا، واأدرك مرتبة من الف�سيلة مل  وتطهَّ

ي�ستط������ع اإدراكها من حاكموه بتهمة اللواطة، 

واأودعوه ال�سجن، فهو مما يدعو اإىل التاأمل، 

ن التقليديني الذين حاكموه، مل يرتكبوا من  لأ

املعا�س������ي مثلما ارتكب، واحل������ال كله يُوحي 
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ل������ون على ما  اد الأخالقيني يف�سِّ باأن ال������روَّ

يبدو، من ينطوي عل������ى اأهواء عنيفة، تدفع 

باجتاه انحط������اط اأعظم، وباجت������اه ف�سيلة 

رون  اأمكن، وهم على غرار التقليديني، يُحذِّ

ه������واء العنيفة، وهذه  يف الوق������ت ذاته من الأ

احلقيقة تعني اأن التقليدي ي�ستبطن كيانات 

من هم غري تقليديني من اأمثال جران خليل 

جران، وبري�سي �سيلي، ورابندرانات طاغور 

-1861(  Rabindranath Tagore

أي�ساً، اأن النماذج  1941(، وهذا كله يعن������ي ا

الب�رسي������ة الأخالقية ال�سلطوية، تظل عاجزة 

يف متظهراته������ا وجتلياتها كافة، عن التفكري 

املنطقي التحليلي املو�سوعي، وميكن النظر 

اإىل ال�سيكولوجي������ة الب�رسية التي تت�سف بها 

أنه������ا جتليات،  كل م������ن ال�سخ�سي������ات، على ا

توؤلف يف جمموعه������ا ال�سيكولوجية الب�رسية 

م������كان الف�سل متاماً  ������ة، ولن يكون بالإ الكليَّ

ب������ني �سيكولوجي������ة امللك ل������ري، و�سيكولوجية 

كل م������ن ابنتي������ه العاقتني وابنت������ه الفا�سلة، 

وهو م�س������وؤول اأخالقياً ع������ن تخليق النماذج 

أك������رث ات�سافاً  العاق������ة، وع������ن تخليق منوذج ا

خالقي������ة التي يت�سف  بالف�سيلة من������ه، فالأ

به������ا م�سوؤولة عن تولي������د طرفيها البعيدين، 

ولكنه يف�سل يف روؤي������ة م�سوؤوليته عن تخليق 

بناته، ويف�سل يف معرفة الكيفيَّة التي حدث 

فيه������ا ما حدث. وال�������رساع اأهلي، مبعنى اأن 

الطبائع املوج������ودة على املحور ال�سيكولوجي 

الأخالقي ذات������ه، تت�سارع فيم������ا بينها، ول 

تختل������ف طبائع اإدمون������د ودوق كورنوول عن 

طبائع البنتني العاقتني، وعلى خالفهما فاإن 

أولباين وجلو�سرت وابنه ال�رسعي اإدجار،  دوق ا

ينتم������ون اإىل الفئة الت������ي تت�سف بالأخالقية 

الفا�سلة. والهام هن������ا اأن الأخالقية ل تاأتي 

عل������ى املناف������ع متام������اً، واأن امللك ل������ري يبدو 

أك������رث اهتمام������اً بها من النم������اذج الأخالقية  ا

أداوؤها  خرى، كالبنة كورديليا، التي يبدو ا الأ

������ا، دون اأي اهتمام باملنافع اخلا�سة،  اأخالقيَّ

وكاإدجار الذي ل يب������دو راغبا يف ال�ستئثار 

باملرياث، دون اأخيه غ������ري ال�رسعي اإدموند. 

رون امللك  والالفت اأن هوؤلء الأخالقيني يقدِّ

ل������ري، وميزاته امللكيَّة، الت������ي ت�ستمد مكانتها 

خالقية، على الرغم  وقيمتها، من ميزاته الأ

أنهم جميعاً اأقدر عل������ى الروؤية النافذة  م������ن ا

م  منه، واأمنت اأخالقيَّا، على ما يظهر مع تقدُّ

حداث، وتواليها. ومما ل ميكن العرتاف  الأ

خالقي������ة، اإمكانية  به لدى ه������ذه النماذج الأ
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خالق������ي، والوجود  الف�سل ب������ني ال�سلوك الأ

ميان  لهية، فالإ رباب، والعدالة الإ اليقيني لالأ

ل������ه جوبي������رت Jupiter والعتقاد  قائ������م بالإ

را�سخ باأنه يحكم العامل، حكماً اأخالقياً، واأن 

�رسار، يف  خي������ار �سوف ينت�رسون عل������ى الأ الأ

هذه الدنيا، فاإن مل يحدث هذا، فاإنهم �سوف 

ينتقم������ون منه������م، انتقاما رهيب������ا، يف العامل 

املاورائي.

وهذه العتقادات التي تبنَّاها النا�س يف 

احلقبة الوثنية، ل تختلف اختالفاً جوهرياً، 

عما هو قائم يف الفكر الأخالقي املاورائي، 

أنه ما من ف������ارق عظيم ال�ساأن من  والواق������ع ا

خالقي������ة، بني مناذج  الناحي������ة اجلوانية الأ

 Lived( ال�ساعر اليوناين الق������دمي هيزيود

ال������ذي   8th Century BC( Hesiod

تلقى اإلهام ربَّات الفن يف �سفح جبل هيليكون 

Helikon والنم������اذج النبويَّة، واملعروف اأن 

هذا ال�ساعر اليوناين القدمي كتب يف )اأ�سل 

لهة(، وخلَّ������ف وراءه ق�سيدت������ه التعليمية  الآ

يام(، وفيه������ا اأعلن جملة من  عم������ال والأ )الأ

�رسار على العدالة،  خالقي������ة، كالإ املبادئ الأ

أن������ذر من يُخالفون  وال�ستقام������ة وال�رسف، وا

له������ي، يف العامل  ه������ذه الو�ساي������ا بالعقاب الإ

املاورائي، وب�سورة عام������ة، احتوت موؤلفاته 

على و�سايا اأخالقي������ة، واعتقادات ماورائية 

أ�سطورية وخرافي������ة. ويف اأجواء  اإمياني������ة، وا

�سعبية، كتلك التي تعُر�ُس لها م�رسحية )امللك 

�سياء، والواقع  ل������ري( ثمة وجود لكل ه������ذه الأ

اأن �سيطرة العتق������ادات املاورائية، واملبادئ 

خالقية العرفيَّة، على بيئة معينة، ت�ستدعي  الأ

أي�ساً،  أ�سطورية وخرافية ا وجود اعتق������ادات ا

م على ما  حي������ان، واأن التهجُّ يف كث������ري من الأ

أ�ساطري وخرافات، لن  يبدو غري طبيعي من ا

ي������وؤدي اإىل زوالها، وهذا كله ل ينفي اإمكانية 

التفكري العلمي، فما من تعار�س بني التفكري 

خرى، وهيزيود  العلمي، واأمن������اط التفكري الأ

م مع������ارف علمي������ة زراعية، وغري  ذات������ه، قدَّ

يام(، وما  عمال والأ زراعية، يف ق�سيدته )الأ

من �سيء مينع النماذج التي احتفت بالتفكري 

املاورائي، كالكاتبني ال�سوفيني جران خليل 

 William ج������ران يف لبنان، ووليم بلي������ك

اأن  انكل������رتا،  يف   )1827-1757(  Blake

أي�س������اً. ومما يرد  حتتف������ي بالتفكري العلمي ا

يف امل�رسحي������ة، يت�سح العتق������اد لي�س فقط 

لوهية، ب������ل وباأ�سياء اأخ������رى، كالك�سوف  بالأ

واخل�سوف والتنجيم، وما تعنيه هذه الظواهر 
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أو اإ�سارات، ذات طبيعة اأخالقية.  م������ن معاٍن ا

واأما التنك������ر للمبادئ الأخالقية، لدى البن 

غري ال�رسعي اإدمون������د حتديدا، فيرتافق مع 

رف�س املبادئ املاورائي������ة، وامتداداتها كلها، 

وهي حالة تُوحي باأن الكفرة غري اأخالقيني 

أبداً، على اأن انتهاء امل�رسحية بزوال ال�سلطة  ا

أي������دي غري الأخالقيني، وهزمية اإدموند  من ا

يف املب������ارزة مع اأخي������ه اإدجار، ودن������و اأجله، 

لهي،  يدفع������ه اإىل اإعالن اعتق������اده بالعدل الإ

وهي ظاهرة غري موج������ودة بال�رسورة، لدى 

من رف�سوا املاورائي������ات واأخالقياتها، واأهم 

مر اأن اإنكار املاورائيات لدى مناذج  ما يف الأ

 Epicurus أبيقور�س  ا اليوناين  كالفيل�سوف 

الروم������اين  وال�ساع������ر  ق.م(   270-341(

لوكريتيو�������س Lucretius )96-55 ق. م.( 

�ساطري  الذي تبنَّى اأفكاره، ترافق مع اإنكار الأ

ف������كار  واخلراف������ات، والكتف������اء فق������ط بالأ

أو الواقعية امللمو�سة،  واملُعطي������ات العلمي������ة، ا

وبالفع������ل فاإن مناذج طرفة بن العبد )543-

569( يف الع�������رس اجلاهل������ي، واأبي الطيب 

املتنب������ي )915-965( يف الع�������رس العبا�سي، 

اكتفت ب�سورة عام������ة، باملُعطيات الواقعية، 

وامتلكت تكوين������اً �سيكولوجياً اأخالقيا، اأكرث 

تفوُّقاً مما لدى امللك لري، واأعوانه، واأعدائه 

أي�ساً. ا

ويف الوق������ت الذي ل تق������در فيه فل�سفة 

�ساءة اإىل  أبيقور�������س ولوكريتيو�������س عل������ى الإ ا

خالقي������ة، املدعوم������ة ماورائياً،  املعاي������ري الأ

لكونها فل�سف������ة حكيمة وزاهدة، على الرغم 

م������ن اإعالنه������ا اأن املتعة خريا، ف������اإن تكوين 

طرف������ة بن العبد، واأبي الطيب املتنبي، تقدر 

بالفعل، على تقدمي بديل ما، وهي اأعظم من 

اأن تقرتف اأخطاء، كتلك التي يقرتفها امللك 

ل������ري، وهيزيود، واأمثالهم������ا، وما من اإمكانية 

لديهم������ا، للرتاجع ل������دى دن������و اأجلهما، عن 

املبادئ التي اعتنقاها، فامليزات التي ات�سفا 

أر�ستقراطية رفيعة، ولي�ست كتلك التي  بها، ا

ات�سف بها البن غري ال�رسعي اإدموند. واإنه 

ملن اخلري يف مثل هذه احلال، اأن يحاول املرء 

خرين احرتامه  اكت�ساب ما يفر�س عل������ى الآ

وتقدي������ره، فف������ي الوق������ت الذي ي�ست������اء فيه 

اإدموند من ق������دره، باعتباره ابنا غري �رسعي 

أ بالتخطيط لال�ستيالء  للورد جلو�سرت، ويبدا

على مرياث وال������ده، وحرمان اأخيه ال�رسعي 

منه، وينجح يف تدب������ري موؤامرة، تدفع والده 

اإىل ُمط������اردة ابنه اإدج������ار، واإىل اختفاء هذا 
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ره يف �سورة م�سكني جمذوب، فاإن  البن، وتنكُّ

منوذج عنرتة بن �سداد العب�سي )615-525( 

أََم������ة، يحاول جاهدا  أبوه من ا الذي اأجنب������ه ا

اكت�ساب القيم العربية الرفيعة، واإدغامها يف 

ن  تكوينه ال�سيكولوجي الأخالقي، اإىل اأن يتمكَّ

من انتزاع اعرتاف والده به، واإظهار البطولة 

والكرم والعفة، يف ميادين القتال، واملواقف 

ع������ة، وهو ما يفر�س احرتامه  احلياتية املتنوِّ

وتقديره، والعرتاف بف�سله، واأكرث من هذا، 

فاإن �سريته ت�سبح عل������ى اأيدي النا�س، �سرية 

جيال، ويف كل  �سعبي������ة بطولية، تتوارثه������ا الأ

حوال ما من اإمكانية للتعاطف مع النماذج  الأ

خالقي������ة يف امل�رسحي������ة، فاهتمامها  غري الأ

بال�سلطة وامل������ال، اهتمام غري طبيعي، وغري 

اإن�ساين، والفل�سف������ة النفعية التي تدافع عن 

املناف������ع الفردية، ل ترِّر �سلوكات كتلك التي 

ت�س������در عن اإدمون������د، والبنت������ني العاقتني، 

نكليزيني جريمي بنتام  ولدى الفيل�سوفني الإ

 )1832-1748(  Jeremy Bentham

 John Stewart Mill وجون �ستيورات ِمل

)1803-1873( اع������رتاف باملناف������ع الفردية 

ول، واهتمام باملنفع������ة اجلماعية،  ل������دى الأ

اإن ه������ي تعار�ست مع املنفع������ة الفردية، لدى 

الثاين، ومثل هذه الفل�سفات النفعية الباحثة 

عن ال�سعادة، ل تذهب باجتاه تخليق مناذج 

غ������ري اأخالقية، مثلما ه������و قائم يف م�رسحية 

مر، اأن تكون  )امللك لري(، واأخطر م������ا يف الأ

خالقية املاورائية ال�سلطوية، �سبباً  البيئة الأ

كامن������اً وراء تخليق مناذج، انتك�ست اأخالقها 

رة  وانحطت، ورمبا اأ�سبح من احلقائق املقرَّ

طالقية،  اأن اأخالقي������ة امللك لري ال�سلطوية الإ

تدفع باجتاه تخلي������ق لاأخالقية من هم غري 

اأخالقيني، يف اململكة التي يحكمها، وهيزيود 

ذاته على ما تروي الروايات، انحدر اأخالقياً 

ق������رب نهاية حياته، واأحب فت������اة �سابة، حبَّاً 

عارم������اً، وغ������ري �رسعي، فبدا كم������ن يخالف 

املب������ادئ الأخالقية التي دع������ا اإليها، وعلى 

ألفرد دو  الرغم م������ن اأن ال�ساعر الفرن�س������ي ا

-1810(  Alfred de Musset مو�سي������ه 

أدبه، بالتعبري عن  1857( اكتف������ى يف حياته وا

عاطفة احل������ب، اأي اإنه اكتفى باحلب، الذي 

أنه ارتقى من  كان يف حيات������ه �سهويَّا دائماً، وا

اخلالعة والعالقات العابرة، باجتاه عالقات 

أوف������ر ن�سيبا من الرتقاء، فاإن������ه يبدو اأكرث  ا

أنه  د ا خالقي������ة من هيزيود، ملجرَّ ات�سافا بالأ

اعت������ر احلب ف�سيلة يف ح������د ذاته، واأ�سفى 
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عليه القدا�سة وال�سمو، واأكرث من هذا، فاإنه 

�������س لل�سه������وة باإ�س������ارات �سلبية تدفع  مل يتعرَّ

باجتاه التقليل من �ساأنها ونفيها.

ملاين  ويف هذا ال�سياق، يبدو الفيل�سوف الأ

ا، عندما اأعلن  فريدري������ك نيت�سة اأكرث �سم������وَّ

اأن النظ������رة ال�سلبية لل�سه������وة، �سوف تنقلب 

ن�سان  اإىل نظرة اإيجابية، عندم������ا يتجاوز الإ

ثنائية الرذيل������ة والف�سيلة، التي انتمى امللك 

لري اإىل ف�ساءاتها، انتم������اء كليَّا. ومن ناحية 

نكليزي الرومانتيكي  اأخرى، فاإن ال�ساعر الإ

الرادي������كايل بري�س������ي �سيل������ي اأح������رز تفوقا 

ر من العتبارات  اأخالقيَّا اأي�سا، عندما حترَّ

ر بروميثيو�س  خالقية التقليدية، وعندما حرَّ الأ

له زيو�س،  Prometheus م������ن طغي������ان الإ

وهو م������ا يعني حتري������ره من طغي������ان اأمثال 

امللك ل������ري، وال�ساعر هيزيود، وهذه اخلطوة 

ألفرد دو مو�سي������ه، بحكم تكوينه  مل ي�ستط������ع ا

قدام  خالق������ي اله�������س، الإ ال�سيكولوج������ي الأ

أبدا، على اأن فريدري������ك نيت�سة فاق  عليه������ا ا

ن�سانية، من  بري�سي �سيلي يف حترير الذات الإ

أثب������ت اأن تكويناً �سيكولوجياً  كل ما يكبِّلها، وا

راقياً، يفر�������س اأخالقي������ات ومعايري راقية، 

وهكذا فاإن ت������راث �سعراء كطرفة بن العبد، 

أب������ي الطيب املتنبي، اإمنا هو تراثهما الذي  وا

اأماله تكوين �سيكولوجي اإرادي اأخالقي راٍق، 

ويبدو اأن يف العامل ثمة �رساع خفي، بني مناذج 

اأخالقي������ة على غ������رار امللك ل������ري، وهيزيود، 

ومناذج اأخالقية ماورائية، كالكاتبني جران 

خليل ج������ران، ووليم بليك، ومناذج اأخالقية 

رية، وغري حمافظة، كبري�سي  اأفالطونية حترُّ

أر�ستقراطية كاأبي  ا اإرادي������ة  �سيلي، ومن������اذج 

الطيب املتنب������ي، وفريدريك نيت�سة، وغريها 

أدب������اء وفال�سفة،  من النم������اذج، التي ميثلها ا

آراوؤهم. والبادي  اختلفت فل�سفاتهم، وتباينت ا

خالقية املُحافظة، التي  للعيان اأن النماذج الأ

ميثلها امللك لري، ت�سيطر كثريا جدا يف العامل، 

م������ر، اأن ينهار العامل نتيجة  واأخطر ما يف الأ

تخليق مناذج كاإدموند، ودوق كورنوول، دون 

اأن يكون قادراً عل������ى تخليق مناذج كطرفة، 

أب������ي الطيب املتنبي. ولرمبا اأمكن افرتا�س  وا

وجود ن������وع من التداخ������ل ال�سيكولوجي بني 

�سيكولوجية امللك ل������ري الذاتية و�سيكولوجية 

بناته، خا�سة واأن ال�سلطة التي ميثلها لي�ست 

أي�ساً،  �سلطته كملك فق������ط، بل �سلطته كاأٍب ا

والتداخل ذاته يوؤدي اإىل افرتاق �سيكولوجي 

اأخالقي، وهكذا فاإن طبائع البنتني الكريني 
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تنح������رف باجت������اه الدواف������ع ال�سيكولوجي������ة 

الراغب������ة يف النيل م������ن الأخالقية، بطريقة 

أو باأخ������رى، على حني تندف������ع طبيعة البنت  ا

خالقي������ة الكاملة، التي  ال�سغ������رى باجتاه الأ

يعجز عن بلوغها امللك لري نف�سه.

وباملثل ميكن العتق������اد بوجود التداخل 

ال�سيكولوج������ي ذات������ه بني امللك ل������ري واللورد 

ِكنْْت، الذي ميث������ل اأخالقية اأكرث اكتمالً من 

نه م������ن اكت�ساف  ������ده، مما مُيكِّ اأخالقي������ة �سيِّ

حقائق البنات الثالث ُم�سبقا، على اأن امللك 

الغاف������ل لري يرف�������س قب������ول الن�سيحة التي 

يقدمها اللورد ِكنْْت، ويطرده من بالطه، ومن 

اململك������ة كلها، ويبدو اأن اأمد الغفلة قد طال، 

اإىل احلد الذي اأ�سبحت فيه الرتاجيدية اأمراً 

منتظراً ومتوقعاً متام������اً، فامللك ل ي�ستطيع 

������ث باآرائه كمن  اإدراك احلقائ������ق، وهو يت�سبَّ

أن������اه، دفاعاً ُم�ستميتاً، ول مهرب  يدافع عن ا

من������ه، واحلدث كله يدل على ف�سل فا�سح يف 

�سلطته كملك وكاأب، ومن الطبيعي اأن يحاول 

أنه جناح  مكان، عما يعتقد ا الدف������اع بقدر الإ

يف م�رسوعه احليات������ي، ولذلك فاإنه يرف�س 

الن�سائ������ح، ويت�رسف ب�سلف وغرور، ويطرد 

�رسار،  الف�سالء م������ن مملكته، وي�ستبق������ي الأ

م������ور تتط������ور، وت�س������ري اإىل خامتة  لك������ن الأ

مطافه������ا، ويتاأتى للملك لري اأخ������رياً، اإدراك 

احلقائق التي مل ي�ستطع تبيُّنها طوال حياته. 

ومرة اأخرى، تبدو الأخالقية ال�سلطوية �سبباً 

خط������اء، الت������ي يقرتفها امللك  كامن������اً وراء الأ

لري، فهي جتعله يحي������ا يف حالة من الغفلة، 

وتعرق������ل طاقة التخيُّل الق������ادرة على اإدراك 

النوايا، التي قد تنطوي عليها النماذج التي 

حداث  يتعاط������ى معها، واأكرث من هذا فاإن الأ

تُوحي باأنه ممن يت�سفون بال�سذاجة، ولي�س 

من النوع القادر على التفل�سف الراقي حول 

يَّة ق�سايا يف 
أ ن�ساني������ة، اأو حول ا الق�سايا الإ

هذا الع������امل. واإىل جانب ات�سافه بالأخالقية 

أبو العالء  الزاه������دة، فاإن ال�ساعر العرب������ي )ا

ر�ستقراطية،  رادي������ة الأ املعري( ات�س������ف بالإ

الت������ي اأمكنت������ه م������ن اإدراك كوام������ن النف�س 

مكانيات الت������ي تنطوي عليها،  الب�رسية، والإ

واأمام العراقيل الت������ي ا�ستُهدفت لها حياته، 

فاإنه اندفع باجتاه التعايل الذاتي، ومل ينحط 

أو ينحدر مثلما حدث للنماذج الب�رسية التي  ا

انتك�ست اأخالقي������ا يف م�رسحية )امللك لري(، 

ويف ق�سيدته الفخرية )األ يف �سبيل املجد( 

خالقية التي ات�سف بها،  يفخ������ر بامليزات الأ



خالقية وليم �سك�سبري وال�سيكولوجية الأ

�لع���������������������دد  560    �أي�������������ار  562010

أر�ستقراطياً،  والتي اتخ������ذت طابعاً اإرادي������اً ا

اأي اإن������ه جتاوز من������وذج امللك ل������ري باأ�سواط، 

أنه قادر على معرفة  أي�ساً اإ�سارة اإىل ا وفيه������ا ا

أم������ام اإمكانية حدوث  الطبائ������ع الب�رسي������ة، وا

انتكا�س������ة اأخالقية جماعية، وه������و ما يتنباأ 

ج حتديداً يف اإحدى  ب������ه اللورد ِكنْْت، واملُه������رِّ

ت�رسيحات������ه، التي تتجلى بانق������الب املعايري 

أبا العالء املعري الذي  أ�سا على عقب، فاإن ا را

مكانية، يعزل نف�سه،  يلفت النظر اإىل هذه الإ

ويتعاىل وجداني������اً وفكرياً واأخالقياً واإرادياً، 

اإىل درج������ة رفيعة، مل يُعرِّ عنها وليم �سك�سبري 

أب������دا، يف م�رسحية )امللك لري(، وهو ما يعني  ا

أن������ه مل ي�ستطع اإدراك هذه اخل������رة بو�سوح  ا

خالقي������ة ال�سلطوي������ة  كاٍف، واأن النم������اذج الأ

أبدا: املغرورة غري قادرة على اإدراكها ا

اأال يف �سبيل املجد ما اأنا فاعُل

عفاٌف واإقداٌم وحزٌم ونائُل

ٍة اأعندي وقد مار�ست كل خفيَّ

ب �سائُل ق وا�ٍص اأو ُيخيَّ ُي�سدَّ

اإذا و�سف الطائي بالبخل مادٌر

ا بالفهاهة باقُل وعريَّ ق�سَّ

ٌة هى لل�سم�ص اأنت خفيَّ وقال ال�سُّ

جى يا �سبح لونك حائُل وقال الدُّ

فيا موت ُزْر اإن احلياة ذميمٌة

ي اإن دهرك هازُل  ويا نف�ُص جدِّ

ودائم������ا عندم������ا يك������ون هن������اك تداخل 

�سيكولوجي، فاإن النتائج تكون غري حممودة، 

حي������ان، اإل عندم������ا يوؤدي  يف كث������ري م������ن الأ

بوية،  التداخل الناجم عن ح�سور ال�سلطة الأ

ح�س������وراً قوياً، اإىل تخلي������ق اأخالقية فا�سلة 

متاما. ولي�س هناك ما مينع وجود مثل هذا 

التداخل ب������ني عدد من الق������ادة التاريخيني 

مكان  أبنائهم، ويف هذه احلالة، لن يكون بالإ وا

أولئك القادة، من النتائج التي ترتَّبت  ترئ������ة ا

عل������ى طريقته������م يف التعام������ل م������ع ال�سوؤون 

العائلي������ة، وتلك املتعلق������ة بالدولة واملجتمع 

مراط������ور والفيل�سوف الرواقي  والنا�س، فالإ

 Marcus Aurelius أوريليو�س ماركو�������س ا

)121-180( اأخالقي������ة حقيقيَّة، وهو ميثل 

يف قراراته النموذج الب�������رسي، الذي تتمكن 

لديه الأخالقية م������ن ال�سيطرة على الدوافع 

ال�سيكولوجي������ة �سيطرة تام������ة، لكن التداخل 

ال�سيكولوجي مع ال�سيكولوجية الذاتية التي 

-161( Commodus لبنه كوموديو�������س

192( اأدى اإىل انحراف البن انحرافا خطريا، 

ونحن هنا نتعامل مع واقعة ت�ستحق التاأمل، 
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ب وابنه، ومتتُّع  فاللت�ساق بني �سيكولوجية الأ

ب باأخالقي������ة مكتملة، قد يوؤدي اإىل اإلغاء  الأ

البن، عن طريق اإلغاء دوافعه ال�سيكولوجية، 

وم������ن الطبيعي اأن تدافع ه������ذه الدوافع عن 

خالقية تنكراً ل هوادة  وجوده������ا، وتتنكر لالأ

في������ه، اإن ه������ي ا�ست�سع������رت اخلط������ر الذي 

حوال، فاإن  �������س له حياته������ا. ويف كل الأ تتعرَّ

أ�سا�������س وجود ملك اأخالقي  قيام دولة على ا

�سلط������وي فا�سل، وعلى وج������ود رعايا تعتره 

م هذه  أب������اً، �ساأن لن ي������وؤدي اإىل تقدُّ راعي������اً وا

م علمي،  الدولة، ورمبا ا�ستطاعت اإحراز تقدُّ

م احلقيقي، ه������و ذاك الذي  غ������ري اأن التق������دُّ

خالقية، وي�ستطيع اإدراك  يط������ال املفاهيم الأ

ع������ة، والعرتاف  مكاني������ات الب�رسية املتنوِّ الإ

جنازات  به������ا. ومن ناحي������ة اأخرى، ف������اإن الإ

أبدا، اأن تخدم نظاماً  العلمية ل ينبغي له������ا ا

جدر بها اأن  معرفياً اأخالقياً ماورائي������اً، والأ

ن�ساين،  تك������ون مو�سوعة يف خدمة التقدم الإ

وبالطب������ع تبقى اإمكانية انهي������ار الدولة التي 

أبوي �سلطوي قائمة، يف حال  يحكمها نظام ا

حدوث اختالل يف الت������وازن القائم داخلها، 

وهو النهيار الذي ل يحدث يف الدول التي 

كرث  اأنظمة دميوقراطية، باملعنى الأ حتكمها 

اأ�سالة له������ذه الكلمة، فالواق������ع اأن الرتقاء 

ن�سان  الأخالقي العقالين، هو الذي يجعل الإ

قادراً على جتاوز ثنائية اخلري وال�رس باملعنى 

أل������وف، اأي على تخطي امللك لري وال�ساعر  املا

هيزيود.

ومهما يكن م������ن اأمر، فاإن الل������ورد ِكنْْت 

والبن������ة الفا�سلة كورديلي������ا، ل يتخليان عن 

امللك ل������ري، و�سلوكهما دال عل������ى انطوائهما 

على الأخالقية، انطواء غري قابل لالرتداد، 

خالقي������ة ه������ي قدرهم������ا، ول������ن يك������ون  فالأ

باإمكانهما الرتاج������ع عنه، وهكذا فاإن اللورد 

ِكنْْت يتنكر، ويُع������اود خدمته للملك، دون اأن 

خ������ري، على دراي������ة بحقيقته،  يك������ون هذا الأ

ايل  خالقي������ة وخَمَ ول ميك������ن الف�سل بني الأ

ال�سلطان التي تُوح������ي بها مالمح امللك لري، 

عل������ى ما يرد يف حوارهما، لدى حماولة كنت 

العودة اإىل خدمة �سي������ده، فالأخالقية ذاتها 

�رسط ل بدَّ من توافره لدى الرجل القيادي، 

كي يكون موؤهال للقيام بدوره على اأمت وجه، 

د الفارابي )878- ويف تاريخ الفل�سفة يُع������دِّ

آراء اأهل املدينة الفا�سلة(  950( يف كتاب������ه )ا

�سف������ات القائ������د احلقيقي، وكله������ا �سفات 

اأخالقية فا�سلة، والالف������ت اأن القدرة على 
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عمال احلربي������ة باقتدار، واحدة  مبا�������رسة الأ

م������ن تل������ك ال�سف������ات، ويف ه������ذا تاأكيد من 

الفارابي، على اأن ال�رس موجود على الدوام، 

�س لالعتداءات  واأن املدينة الفا�سلة قد تتعرَّ

الالاأخالقي������ة، وبالرغ������م م������ن اأن الفارابي 

من������وذج اأخالقي فا�س������ل، فاإن������ه يدافع عن 

أي�ساً، على  القوة احلربية، ويف ه������ذا تاأكيد ا

رغبة كامنة يف امتالك القوة، ورمبا كان من 

ف�سل اأن يكون الكائن الب�رسي قويَّا قبليَّا،  الأ

ل اأن يكون اأخالقي������اً وفا�ساًل، ويكت�سف اأن 

الق������وة لزمة يف ميقات ت������اٍل. وعندما كتب 

ال�ساعر لقيط بن يعمر )تويف 380( ق�سيدة 

ر فيها قبيلة اإياد  )ي������ا دار عمرة( التي يح������ذِّ

العربي������ة، مما انت������واه ك�رسى حياله������ا، فاإنه 

أ�س������ار اإ�سارة ذات دلل������ة، اإىل �رسورة توافر  ا

خالقي������ة احلميدة لدى القائد،  ال�سفات الأ

راتهم حتت ت�رسف  الذي يعتزمون و�سع مقدَّ

قيادته احلكيمة:

ُكُم فقلدوا اأمركم، هلل درُّ

َرْحَب الذراع باأمر احلرب ُم�سطلعا

ال ُمرتفا اإن رخاء العي�ص �ساعَدُه

وال اإذا ع�ص مكروٌه به خ�سعا

َد النوم تعنيه ثغورُكُم ُم�سهَّ

َلعا عداء ُمطَّ يروم منها اإىل االأ

ما انفك يحلب درَّ الدهر اأ�سُطَرُه

َبعا ِبعا طورا ومتَّ يكون متَّ

ُرُه ولي�ص ي�سغله مال ُيثمِّ

فعا عنكم، وال ولد يبغي له الرِّ

ولي�س من ال�������رسوري للرجل الأخالقي، 

الذي تُوحي مالحمه بكونه �سلطاناً، اأن يكون 

كذلك بالفعل، فالفيل�سوف اليوناين الرواقي 

 Zeno of Citium كتيوم������ي  الأ زين������ون 

مكتمل������ة،  اأخالقي������ة  م.(  ق.   264-336(

ومالحمه توح������ي باأنه �سلط������ان، وهو ينظر 

خالقي������ة نظرت������ه اإىل ال�رسط الواجب  اإىل الأ

تواف������ره، كي يكون امل������رء �سلطان������اً بالفعل، 

ن������ه م������ن ال�ستعالء على  ونظرت������ه هذه متكِّ

ال�سلطان املوجود على راأ�س احلكم يف الواقع 

أم������ام م�رسوع اأخالقي  الفعلي، ونحن دائماً ا

ذي طبيع������ة ُمتعالية، وه������و امل�رسوع الهادف 

اإىل جعل الرجال القياديني، رجالً ُمكتملني 

خالقية، ويف نهاية )موعظة  من الناحي������ة الأ

ألقاه������ا ال�سي������د امل�سيح على  اجلب������ل( التي ا

أنهم  أتباعه، ثمة اإ�سارة اإىل ا م�سامع حوارييه وا

�سع������روا باأنه يكلمهم كمن ل������ه »�سلطان« ويف 

أور�سليم بتوا�سع  منا�سبة اأخرى، دخل مدينة ا
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ترافق مع احتفاء عامة النا�س به، واعتبارهم 

اإياه ملكاً حقيقياً، ووفق جران خليل جران 

 Judas Iscariot سخريوطي� فاإن يهوذا الأ

أراده اأن يكون مل������كاً زمنياً حقيقياً، غري اأن  ا

ال�سي������د امل�سيح انته������ره، ورف�س اأن يقلل من 

�ساأن نف�سه، ويكون ملكا بهذا املعنى، على ما 

ن�سان(. اأورده يف كتابه )ي�سوع ابن الإ

������ا يت�سح من م�رسحي������ة )امللك  واإن������ه ملمَّ

ل������ري( اأن كل تلك امل�ساري������ع الفل�سفية، تُعاين 

من اأوجه النق�س������ان، ووفق فريدريك نيت�سة 

خالقية ت������وؤدي اإىل تقهقر الطاقات  ف������اإن الأ

رادي������ة، ويف ه������ذه احل������ال، ف������اإن منوذج  الإ

أر�ستقراطياً اإرادياً. واللورد  ال�سلطان ي�سبح ا

ِكنْْت الذي يتعر�س للنفي، يرف�س يف قراراته، 

ُمغ������ادرة اململكة، ويُع������اود خدمته للملك لري 

حتى النهاية، واأكرث من هذا كله، فاإنه يرف�س 

القيام باأي دور قيادي، عندما تتكامل خيوط 

الرتاجيدي������ة، وتنتهي ف�سوله������ا مبوت امللك 

وبنات������ه الثالث، اإ�سافة اإىل اخلائنني اإدموند 

������ل اللحاق بامللك  ودوق كورنوول، وهو يف�سِّ

الذي فارق احلياة، على اأن يلعب اأي دور يف 

أركانها  تقرير �سوؤون اململكة، الت������ي قوَّ�ست ا

ح������داث الرتاجيدية املتوالية. والالفت اأن  الأ

من يتقاتل������ون ويتنازعون فيم������ا بينهم، غري 

أبعاد م������ا يعنيه تقاتلهم  قادرين عل������ى روؤية ا

وتنازعهم، وع������ادة ما يكون اأ�سحاب العقول 

امل�ستقل������ة، والتفكري احلر، قادرين على روؤية 

ما ل يراه الالعبون يف امليدان، وعلى الرغم 

ون،  من ه������ذا، فاإن ه������وؤلء الالعب������ني يتغريَّ

نتيج������ة اكت�سافهم البطيء مل������ا تنطوي عليه 

ألعابهم من معاٍن، ورمبا اأمكنهم يف وقت من  ا

وق������ات، اأن يرتقوا قلي������اًل، واأن يكفوا عن  الأ

التقات������ل والتنازع، وي�ستهزئ������وا مبا اقرتفوه 

من اأعم������ال، ووفق هذا املنظور فاإن اأحداث 

م�رسحية )امللك لري( ل ينبغي لها اأن ت�ستثري 

أولباين،  أق������رَّ دوق ا أو الرعدة التي ا ال�سفق������ة ا

أنه������ا ت�ستثريه������ا، فالواقع اأن ه������ذه املاأ�ساة  ا

تبعث على التقليل من �ساأن النماذج الب�رسية 

كافة املوجودة فيه������ا. واإذا كان قارئ )امللك 

أداء اإدموند، ودوق كورنوول،  لري( ي�ستهج������ن ا

أداء  والبنتني العاقتني، فاإن عليه اأن ي�ستهجن ا

أي�ساً، فما من قيمة يف  امللك لري، واأعوان������ه ا

ال�سلطوية ال�ستبدادية،  خالقيات  الواقع لالأ

ن�ساين الراقي  وما من اإمكانية لالرتق������اء الإ

يف ظلها.

وعلى غ������رار اللورد ِكنْْت، ف������اإن ال�ساعر 
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خالق������ي البه������اء زه������ري )1258-1185(  الأ

يرتبط ارتباط������اً �سيكولوجياً اأخالقياً وثيقاً، 

بامللك ال�سالح، ويخدم النا�س باإخال�س تام، 

ط ل������دى امللك من اأجل ن�رسة العدالة  ويتو�سَّ

ة متاماً، واإىل ذلك  الجتماعية، بطريقة خريِّ

فاإنه يرف�س القيام بالدور ذاته، عندما تقع 

اخليانة، وي�ستويل على احلكم امللك النا�رس، 

لكن������ه يعود اإىل الب������الط، واإىل �سالف عهده، 

مع عودة امللك الع������ادل اإىل احلكم، وعندما 

ميوت امللك اأخرياً، فاإن البهاء زهري يعتزل يف 

أيام حياته، وهو ما يدل على  داره، اإىل اآخر ا

أداء دورها الأخالقي،  اأخالقي������ة راغب������ة يف ا

أو ت������ردُّد، وغري ق������ادرة على  دون تقاع�������س ا

خرى، التي ترتبط بها  خالقية الأ هجران الأ

أ�سعاره تظهر بو�سوح  ارتباطه������ا الوثيق، ويف ا

نفحات اإن�سانية اأ�سيلة:

اأنت احلبيب وما يل عنك �سلواُن

ن�ص واجلاُن وفيك �سجَّ عليَّ االأ

بيني وبينك اأ�سياء موؤكدٌة

كما علمَت واأميان واإمياُن

فليت �سعري متى تخلو وُتن�سُت يل

ُن حتى اأقول فقلبي منك مالآ

وقد جعلُت كتاب الَعْتِب خمت�رسا

اإذا التقينا له �رسٌح وتبياُن

اإياك يدري حديثا بيننا اأحٌد

آذاُن فهم يقولون للحيطان ا

موالي رفقا فما اأبقيَت يل جلدًا

ن�ساُن اإن�ساُن فاإنني اأيها االإ

ف�س������ل اأن يك������ون الرتباط  واإن������ه ملن الأ

ف������راد،  ب������ني الأ خالق������ي  ال�سيكولوج������ي الأ

أو  ا أبنائهم������ا،  وا الوالدي������ن  ب������ني  وحتدي������داً 

الرئي�س، ورعاي������ا الدولة التي يحكمها، غري 

موجود بالكيفية التي تعر�س لها امل�رسحية، 

خالقية التي ميثلها  واإذا كانت النتكا�سة الأ

اإدمون������د، ودوق كورنوول، والبنتني العاقتني، 

وق������ات، اإىل قلقلة  ت������وؤدي يف وق������ت م������ن الأ

الرتب������اط املذكور، فاإنه ملن اخلري اأن حتدث 

انتكا�س������ات متوالية، اإىل اأن يتم اإحداث �رسخ 

حقيقي يف الطبيع������ة الأخالقية ال�سلطوية، 

وهو ما يف�سح املجال اأمام اإمكانية جتاوزها، 

وحتقيق الرتقاء الب�������رسي املاأمول، الذي ل 

يعلم عنه �سيئا، م������ن ميتلك تفكرياً ح�سابياً، 

و�ساع  وق������درات متوا�سع������ة على تخيُّ������ل الأ

ن�ساني������ة، كامللك لري، وال�ساع������ر هيزيود،  الإ

واأمثالهم������ا. ويف م�رسحية )املل������ك لري( ثمة 

اإ�رسار عل������ى اأن الطبيع������ة الب�رسية احلقة، 
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طبيع������ة اأخالقية حتم������ا، واأي �سلوك ب�رسي 

يتنافى مع الأخالقية، هو �سلوك يتنافى مع 

الطبيعة الب�رسية ذاتها.

والت�س������ور ذاته موج������ود يف املنظومات 

خالقي������ة، وهن������اك تاأكيد يف  الفل�سفي������ة الأ

الفل�سف������ة الرواقي������ة Stoicism عل������ى اأن 

خالقي������ة الفا�سلة متثل الطبيعة الب�رسية،  الأ

آخ������ر، واحلياة وفق العقل  ولن ميثلها �سيء ا

أو الطبيع������ة، باملعنى الك������وين والب�رسي، هي  ا

خالقي������ة الناجزة،  ها الأ احلياة الت������ي ت�سريِّ

ودائم������ا يرتاف������ق اخلل������ل الذي يط������راأ على 

الأخالقية جمعيَّا، مع خلل يف النظام الكوين 

كله، وبالفعل فاإن و�سول العقوق البنوي اإىل 

ذروت������ه، وا�ستداد معاناة املل������ك لري واأعوانه 

أليم������ا،  يف القف������ر، واحتداده������ا، احت������دادا ا

يرتافق مع خلل يف نظ������ام الطبيعة والكون، 

وم������ا العا�سفة باأمطاره������ا وبردها وبروقها 

ورعوده������ا، غري دللة عل������ى رف�س كوين ملا 

حلَّ بالأخالقية يف دنيا الب�رس. ويف م�رسحية 

)ماكبث( تتكرر ال�سورة ذاتها، فاغتيال امللك 

الأخالقي الفا�سل دانكن، على يدي ماكبث 

الطام������ح اإىل تقل������د مقاليد احلك������م، عنوة 

خالقية،  أدن������ى اعتبار لالأ واغت�سابا، ودون ا

خر، م������ع عا�سفة عنيفة، دالة  يرتافق هو الآ

على اخت������الل العنا�رس الكوني������ة وغ�سبها، 

فالطبيع������ة الب�رسية والطبيع������ة التي ينطوي 

عليها الكون باأكمله، طبيعة اأخالقية كاملة، 

وينبغي لها اأن تكون كذلك على الدوام. واإنه 

أ اأخالقياً،  أ�سوا ملن الالفت اأن منوذج اإدموند، ا

من منوذج الطاغي������ة »ماكبث« الذي اقرتف 

رواح  اجلرائم املتوالي������ة، وكان على �سلة بالأ

ة، لدى التاأمل  املاورائية ال�سيطاني������ة املدلهمَّ

وليَّة، فلقد 
يف �سلوكهم������ا واعتقاداتهم������ا الأ

أنكر اإدموند املاورائيات والتنجيم، واإمكانية  ا

وج������ود اأي ارتباط بني الظواه������ر الطبيعية 

غ������ري املاألوف������ة، والنحط������اط الأخالقي يف 

دني������ا الب�رس، وتراف������ق اإنكاره له������ا كلها، مع 

انحطاطه الأخالقي الكامل، يف حني عانى 

ماكب������ث من �سيطرة لعنة عل������ى اإرادته، ومن 

�������رساع اأخالقي مري������ر ب������ني قيمتي اخلري 

لوهية  وال�رس، وبقي على اعتقاداته بوجود الأ

لهية، والعدالة يف العامل املاورائي،  والعناية الإ

خالقية املاألوف������ة، دون اأن يكون  وبالقي������م الأ

قادراً على اإدغامها يف تكوينه ال�سيكولوجي 

الأخالقي الذاتي، على اأن اإدموند اأعلن لدى 

لهية، يف حني  دنو اأجله، اعرتافه بالعدالة الإ
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رادة الالعقالنية العمياء،  امتزج ماكبث بالإ

واأ�سب������ح �رسيراً متاماً، يف الوقت الذي اأبدى 

اً. ومن الظواهر التي  فيه اإدموند �سلوكاً خريِّ

خالقي������ة يف م�رسحي������ة )امللك لري(  ������ز الأ متيِّ

ظاهرة احلكمة الأخالقية، على قلة ورودها 

حداث، وهي احلكمة  يف ال�سياق ال�رسدي لالأ

التي ينطق بها امللك املظلوم لري واأعوانه يف 

حيان، ودائما يكون احتداد ال�رساع  بع�س الأ

ر  خالقية، وبني نقي�سه������ا الذي يتنكَّ ب������ني الأ

لها، حاف������زاً يوؤدي اإىل اإنتاجه������ا، واإخراجها 

������ز الوجود، فامللك ل������ري الذي يدخل  اإىل حيِّ

ألي������م مع ابنتيه الكريني، ل يتمكن  يف حوار ا

من احتم������ال عقوقهما، وحماولتهما جتريده 

م������ن املظاهر كاف������ة، التي م������ا زال يحتفظ 

به������ا، كرمز ل�سلطته، ويف �سياق احلوار الذي 

ى فيه، اإ�رسارهم������ا على �رسورة تخليه  يتبدَّ

عن فر�سانه املئ������ة، تتبدل �رسيرة امللك تبدلً 

د اإليهما يف البداية، ويقرر  فاجعاً، وهو يتودَّ

اأن جونري������ل اأكرث حباً ل������ه من ريجان، ملجرد 

أب������دت ا�ستعدادها لقبوله اإن هو اكتفى  أنها ا ا

بخم�س������ني من فر�سان������ه، على خالف ريجان 

التي طالبت������ه باإنقا�س عدده������م اإىل خم�سة 

ر اأن ال�رسي������ر قد يبدو  وع�رسي������ن، وهو يق������رِّ

فا�س������اًل، اإذا كان هناك من يزيد �رسه عليه، 

أ  أ�سوا ورمبا ا�ستحق بع�س املدح، من ل يكون ا

مر الالف������ت اأن طريقة امللك لري  الب�رس. والأ

يف التفكري، تظل عل������ى حالها، وهي طريقة 

�سياء، وتعجز  تعتم������د النظر اإىل ظواه������ر الأ

عن اإدراك ما يتخفى وراءها، وروؤياه الفكرية 

عقلية ح�سابي������ة من النوع الب�سيط، واملخيلة 

غري قادرة على اإ�سعافه������ا، اأو على اإمدادها 

باأي عون، على اأن احلكم������ة التي ينطق بها 

امللك املفجوع، اأخالقية يف جوهرها.

�س������ارة اإليه، اأن هذا امللك  ومما جتدر الإ

يتهاوى باجتاه اإب������داء تودداته الذليلة، اأمام 

ظهارها اأمام  ابنتيه، واإع������الن ا�ستع������داده لإ

ملك فرن�سا، وابنت������ه كورديليا، التي حرمها 

بوي������ة، على اأن  من املرياث، وم������ن الركة الأ

انحداره باجتاه النط������واء على الذل، يدفع 

ب������ه اإىل الغ�سب اجلام������ح، واإىل �سب لعناته 

عل������ى ابنتيه العاقتني، ورمب������ا كانت م�ساعر 

الذل الت������ي عانى منها املفكر الفرن�سي جان 

 Jean Jacques Rousseau جاك رو�سو

)1712-1778( �سبب������ا كافيا ل������دى اأن�ساره، 

الذي������ن ي�سبهونه يف تكوينهم، كي يتهوروا يف 

النتقام من خ�سومه������م، ويف اإراقة الدماء، 
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ومما يقال عن الكات������ب امل�رسحي ال�سويدي 

 August Strindberg اأوج�ست �سرتندبريغ

أنه عانى من م�ساعر م�سابهة،  )1849-1912( ا

ترك������ت ب�سماتها على جملة اإبداعاته، وعلى 

�س اأبي  أدائه احلياتي. على اأن تعرُّ تكوينه، وا

الطيب املتنبي، ملواق������ف باعثة على الر�سى 

مل، اأدى به اإىل اإنتاج احلكمة، واإخراجها  أو الأ ا

م������ن مكامنه������ا، على اأن حكم������ة اأبي الطيب 

املتنبي ل تتنك������ر ملا يف الطبيعة الب�رسية من 

دوافع �سيكولوجية، وهي تتعامل مع احلقائق 

املرفو�سة، بو�سفها تل������ك احلقائق الواقعة، 

الت������ي يتوجب التعامل معه������ا تعامال واقعيا، 

اأي اإن املتنب������ي ل ي�سته������دف مبدئيا، اإق�ساء 

النوازع املرفو�سة، العائدة للطبائع الب�رسية، 

وللدواف������ع ال�سيكولوجية، بقدر ما ي�ستهدف 

اإقراره������ا، والت�رسف اإزاءه������ا اإجرائياً، دون 

اأن يك������ون هناك اأي ميل طوباوي لنزعها من 

الوجود الب�������رسي، وا�ستئ�سالها متاماً، ونحن 

أم������ام حكمة اأكرث ات�ساعاً، واأمام روؤية فكرية  ا

أ�سمل واأكمل، واأمام تكوين اأرفع �ساأناً من اأن  ا

يكون اأخالقي������اً �سلطوياً، ومن ناحية اأخرى، 

فاإنه لي�س م������ن النوع القادر على اإبداء اأدنى 

أو التذل������ل اأمام اأعدائه،  ق������در من التوددات ا

أو ي�سبُّون لعنة،  ولي�س مم������ن يهبون برك������ة، ا

أنه اأعظم م������ن منوذج امللك  وه������و ما يعن������ي ا

ل������ري باأ�سواط. ومرة اأخرى، يبدو اأن النموذج 

كرث ارتقاء يف الع������امل، لي�س ذلك  الب�������رسي الأ

ر  النموذج الأخالقي الع������ريف، كالعامل واملفكِّ

 Blaise Pascal الفرن�س������ي بليز با�س������كال

)1623-1662(. عل������ى اأن امللك لري يرتاجع 

عن ت������ودده وتو�سالته، وينقل������ب اإىل النقمة 

والغ�سب، يف مواجهة عقوق ابنتيه القا�سيتني، 

وهو يهددهما بالنتقام، ويوؤكد اأن ال�سر هو 

مالذه الأخري يف ورطت������ه، التي انحدرت به 

أملَّ به، يجعل  اإىل قراراته������ا، واجلرح ال������ذي ا

خالقي������ة، غري قابل  موقفه م������ن الناحية الأ

للمداواة والرتاجع. وعلى غراره فاإن ال�ساعر 

ال�سنفرى )تويف 510( يجد نف�سه يف موقف 

ُم�ساب������ه، فاأبناء قومه يوؤذونه، ويحجبون عنه 

حقوق������ه، وما من �سبي������ل اأمامه غري النتقام 

من �سلوكاتهم الالاأخالقي������ة حياله، انتقاماً 

اأخالقي������اً، وهو يُ�س������ري يف ق�سيدته امل�سهورة 

)اأقيم������وا بني اأمي( اإ�س������ارة دالة على جتلده 

و�س������ره، وعل������ى غ�سبه، ال������ذي هو غ�سب 

أو �سجاعة حقيقية: �رسف ا
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ُه فاإين ملوىل ال�سرب اجتاب بزَّ

على مثل قلب ال�سمع واحلزم اأفعُل

فال جزٌع خللة ُمتكثٌف

ُل وال مرٌح حتت الغنى اأتخيَّ

ها وليلة نح�ص ي�سطلي القو�َص ربُّ

ُل واأقُطَعُه الالتي بها يتنبَّ

حبتي دع�سُت على غط�ٍص وبغ�ٍص و�سُ

�سعاٌر واإرزيز وَوْجٌر واأفُكُل

ت ن�سوانا واأيتمت اإلدة فاأميَّ

وعدُت كما اأبداأُت والليل األيُل

ويف خاطرته التي حملت عنوان »املليك 

ال�سجني« والتي اأوردها يف كتابه )العوا�سف( 

يدعو جران خليل ج������ران مليكه ذاك، اإىل 

�������رسورة التجل������د وال�س������ر، وثم������ة اإ�سارات 

أدب������ه، تدل عل������ى تاأذي������ه ال�سيكولوجي،  يف ا

أو باأخ������رى، فاخلاطرة التي حملت  بطريقة ا

بك������م« والتي اأوردها يف  عن������وان »احليوان الأ

كتابه )دمع������ة وابت�سامة( توؤكد �سيئاً من هذه 

احلقيق������ة، وفيها يتعاط������ف الكاتب مع هذا 

ذى اإىل درجة  أمل ب������ه الأ الكائ������ن احلي الذي ا

�سالح، وهو ما ب������دا ظاهراً  غري قابل������ة لالإ

يف نظرات احلي������وان الكئيبة، وجران خليل 

ج������ران يتحدث يف اأحايني كث������رية، بطريقة 

غا�سبة، يف خواطره التي توؤلف يف جمموعها 

كتابه )العوا�سف( وثم������ة اإ�سارات تدل على 

أنها لي�ست تلك الرغبة  رغبة يف النتقام، اإل ا

الت������ي يتم اإعالنها، والت�رسي������ح بها، على ما 

هو عليه احل������ال لدى امللك ل������ري، وال�ساعر 

ال�سنف������رى. ومن ناحية اأخ������رى، فاإن اعتماد 

الدعاء، و�سب اللعنات على البنتني العاقتني 

جونريل وريجان، اإمن������ا هو نتيجة من نتائج 

�س ل������ه الأخالقية،  الن�سغ������اط ال������ذي تتعرَّ

فاملل������ك لري ينظ������ر اإىل م�رسوع������ه احلياتي، 

بو�سف������ه م�رسوع������ا اأخالقي������ا يف جوه������ره، 

وعقوق ابنتيه لي�������س عقوقهما املف�سول عن 

اأخالقيته، بل هو العق������وق الذي يعني ف�سل 

م�رسوع������ه الأخالقي، ف�سال ذريعا، وانحطام 

مر  أناه وغروره و�سلفه، انحطاما �سامال، الأ ا

ال������ذي ي������وؤدي اإىل اندفاعه باجت������اه الدعاء، 

و�سب اللعنات، يف مرحلة اأوىل، واإىل اجلنون 

يف مرحلة لحقة، وعلى الرغم من انطوائه 

على الأخالقية، فاإنه لي�س ذلك الرجل التقي 

الورع متاماً، وهو م�سوؤول عن عقوق ابنتيه، 

م�سوؤولية مبا�رسة، وما من �سيء يوؤكد اإمكانية 

دعيته. وعلى خالفه فاإن  لهة لأ ا�ستجاب������ة الآ

اأدعية ابن النحوي )ت������ويف 1135( ال�سويف 
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الورع، كانت ُم�ستجابة على الدوام، فلقد دعا 

على ثالثة ق�ساة يف اأوقات خمتلفة، فماتوا، 

ويبدو اأن العتق������ادات الأخالقية املاورائية 

أتقياء ورعني، واأن  ت�ستدعي اأن يكون هناك ا

ق هذه  تكون اأدعيته������م م�ستجابة، ومن يُ�سدِّ

احلقيقة، ويفر�سها فر�ساً على الذات، لي�س 

العقالنية اأو احلقائ������ق الواقعية بال�رسورة. 

مريكي  ويف ق�سة )كف ال�سعدان( للكاتب الأ

و.و.جاك������وب )1863-1943( ي�س������ع قدي�س 

ُرقي������ة على الك������ف، فيكت�سب ق������درة خارقة 

للطبيعة، واإن ا�ستهزاء الفتى ال�ساب بالفكرة، 

ل������ة امليكانيكية، واإىل  يوؤدي اإىل علوقه يف الآ

نه جتراأ على القدر،  موته بطريقة �سنيعة، لأ

وما ميثله من عناية اإلهية، لدى اجرتائه على 

ذلك القدي�س ال������ورع، وا�ستخفافه بالقدرات 

اخلارقة التي ميثلها »كف ال�سعدان«.

ووفق الت�سني������ف الذي اأعلنه الفيل�سوف 

أبيقور�������س للحاج������ات الب�رسي������ة،  اليون������اين ا

ف������اإن احلاج������ات الدنيوية املتمثل������ة يف مئة 

م������ن الفر�سان، ل������دى امللك ل������ري الأخالقي 

ال�سلط������وي، ويف ح�س������ور احلا�سية واخلدم، 

ح�س������وراً دائماً، باأكرث من اإر�ساء �ساذج لتلك 

املزايا ال�سيكولوجية، الدالة على وجود غفلة 

عقلية حقيقية، واملل������ك باعرتافه، يعتر اأن 

تلك احلاجات الدنيوية متيِّز الكائن الب�رسي 

خ������رى، ومع ذلك  ع������ن الكائنات احلي������ة الأ

فاإنه������ا مرتبطة باأناه، ارتباط������اً وثيقا، يبدو 

على حقيقته عندما حتاول البنتان العاقتان 

جتريده متام������اً منها. وعادة م������ا تعني هذه 

ح������وال، �سيئاً يقينياً، ملن ينتمي اإىل تكوين  الأ

ب�رسي ينط������وي على العتقاد به������ا، ولكنها 

ن�سان  لي�س������ت مما يعني �سيئا عندما يكون الإ

أو اأبي العالء املعري،  كاأبي الطي������ب املتنبي، ا

واإنه مل������ن املمكن الدعاء ب������اأن الفرتا�سات 

الأخالقية القبلية، جتعل الكائن الب�رسي يف 

مرتبة ب�سيط������ة ال�ساأن، من الناحية املبدئية، 

وتف�س������ح املجال اأمامه، ك������ي يكون يف مرتبة 

أرق������ى، فالكائن الب�رسي يت�س������ف بامليل اإىل  ا

اق������رتاف الرذيل������ة، اأي اإىل تلبي������ة متطلبات 

ره، اإن  خالقية ذاتها، حترِّ �سهواته، على اأن الأ

امتلك ال�ستعداد الأخالقي الكايف، وترفعه 

ع������ايل، بل واإىل التوح������د مع الف�سيلة  اإىل الأ

بدية، لدى  واملعرف������ة، واقتنا�س الروع������ة الأ

 Saint اإن�سات������ه ل�سل������وات القدي�س برن������ار

أليجيريي  Bernard على ما اأعلن������ه دانتي ا

يف   )1321-1265(  Dante Alighieri
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لهي������ة(. واإذا كان هناك من  )الكوميدي������ة الإ

يعتقد ب������اأن الفيل�س������وف اليون������اين �سقراط 

يت�س������ف  م.(  ق.   399-470(  Socrates

أنه  بات������زان النف�������س، ف������اإن هناك من ي������رى ا

والفكري،  خالق������ي  الأ بالقت������دار  يت�س������ف 

أم������ا عندما تع�سف به  عندما يكون هادئاً، ا

نوب������ات الغ�سب، فاإنه ي�سب������ح قبيحا متاما، 

ويب������دو اأن املل������ك لري ق������د ات�س������ف بتكوين 

ُم�سابه، والواقع اأن الأخالقية التي ت�سطدم 

باأية عراقي������ل، تدفع مبن ينطوي عليها، اإىل 

الغ�سب والطي�������س والنزق، نتيج������ة القلقلة 

الت������ي تبعثها فيها تل������ك العراقيل، ومما هو 

أبي  ماأثور عن ال�ساع������ر الأخالقي زهري بن ا

�سلم������ى )530-627( احتكامه اإىل العقالنية 

خالقي������ة، واإىل توجي������ه ال�ستائم الفاح�سة  الأ

اإىل من يرف�س������ون ن�سائحه وتوجيهاته، ويف 

الوقت الذي تك������ون فيه ال�ستائم لدى مناذج 

امللك لري، وال�ساعر زهري بن اأبي �سلمى، على 

�سلة وثيقة بالأخالقية التي ترف�س ال�سهوات 

الطبيعي������ة، وتنطوي على القي������م الأخالقية 

أبا الطيب املتنبي ي�ستخدم  الكابتة لها، فاإن ا

خر، والتي  يف �ستائم������ه اللغة التي يفهمها الآ

ن������ا وُمغايرا، ملا قد تعنيه،  تعني له �سيئا معيَّ

وفق املتنبي ذاته، على ما هو عليه احلال يف 

الق�سيدة التي هجا فيها ابن كيغلغ.

ومم������ا مُييِّز ال�سلف لدى امللك لري، كونه 

ارتكا�ساً �سيكولوجيا اأخالقيا، ي�ستع�سي على 

التهذيب الأخالقي، وه������و ل ينفي نقي�سه، 

الذي ميثل������ه التوا�سع ال�سام������ل، والعرتاف 

باأن الكائن الب�رسي كاأي خملوق حيواين اآخر، 

�سارة ترد على ل�سان اللورد جلو�سرت،  وهذه الإ

وميثلها من الناحية الفعلية، خري متثيل، ابنه 

ال�رسعي اإدج������ار، الذي يفر هارباً من بط�س 

خالق������ي الغافل، ال������ذي ل يتنبَّه اإىل  ب الأ الأ

خر اإدموند وكيده، وهو البن  موؤامرة ابنه الآ

الذي اأجنبه جلو�س������رت بطريقة غري �رسعية، 

واإدج������ار يلتقي يف القفر املل������ك الهائم على 

وجهه، برفق������ة �سديقه الويف الل������ورد ِكنْْت، 

ج ذي الأخالقية القادرة على الروؤية،  وامله������رِّ

باأك������رث مما لدى امللك نف�س������ه من قدرة على 

الروؤية، فاإدجار العاري املجذوب، ميثل نف�سه 

ن�سان، وفق روؤية امللك لري الفكرية،  حقيقة الإ

ن�سان غ������ري ذلك املخل������وق البائ�س،  وم������ا الإ

على الرغم م������ن كل ما يحيط به نف�سه، من 

بَّه������ة وال�سلطان، وه������و يخاطبه 
مظاه������ر الأ

بلقب »الفيل�سوف« وم������ا من غرابة يف هذا، 
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فالفيل�س������وف يف بدايات التفكري الفل�سفي، مل 

يكن يختلف ك�سيكولوجية، عن ال�سيكولوجية 

 Cynics الورعة التقيَّة الب�سيطة، والكلبيُّون

حتديداً، اعرتفوا بالف�سيلة، وخرقوا القواعد 

املرعيَّة، واهتموا باحلقيقة الداخلية، ولي�س 

باأية حقائق خارجية، ويبدو اأن مظهر اإدجار 

أنه فيل�سوف  العاري ظاهريا، قد عنى تلقائياً ا

يف باطن������ه، فاحلقيقة الداخلية اأعلنت ذاتها 

خالقية تنطوي  اأمام ناظري امللك ل������ري. والأ

ر  أي�س������اً على دع������وة اإىل التوا�سع، وهي تذكِّ ا

أب������داً، باأنه ذل������ك املخلوق  ن�س������ان دائماً وا الإ

أبو ما�سي  البائ�س، ويب������دو اأن ال�ساعر اإيليا ا

)1889-1957( ميث������ل اأخالقي������ة ُمكتمل������ة، 

آرائ������ه الالاأدرية، وهو يوؤكِّد  على الرغم من ا

يف ق�سيدت������ه التي حملت عنوان )الطني( اأن 

الكائن الب�رسي بائ�س، واإن مال اإىل الت�سلط، 

بَّه������ة وال�سلطان، وما هو 
واإحاط������ة نف�سه بالأ

غ������ري »طني حقري، �سال تيها وعربد« ووجب 

عليه اأن يعرتف بحقائقه، واأن يتبنَّى التوا�سع 

تبنِّيا �ساماًل وخمل�ساً، ول رياء فيه:

ن�سي الطني �ساعة اأنه طنٌي

حقرٌي ف�سال تيها وعربْد

وك�سا اخلزُّ ج�سمه فتباهى

وحوى املال كي�سه فتمرْد

األك الق�رس دونه احلر�ص ال�ساكي

ْد ومن حوله اجلدار امل�سيَّ

ذدتني عنه والعوا�سف تعدو

يف ِطالبي واجلو اأقتم اأربْد

ف�سمعُت احلياة ت�سحك مني

ى ومنك تاأبى وجتحْد اأترجَّ

وفيم������ا يتعل������ق بالدواف������ع ال�سيكولوجية 

خالقية، والهادفة  الفردي������ة املف�سولة عن الأ

اإىل حتقي������ق املنفعة، فاإن انت�ساراتها موؤقتة، 

وه������ي انت�س������ارات �رسي������رة يف جوهره������ا، 

والنت�س������ار النهائي لن يكون غ������ري انت�سار 

آثامها و�رسورها،  خالقي������ة عليها، وعل������ى ا الأ

ومن������ذ البداية يف�سل دوق بريجندي يف قبول 

نه ميثل املنافع، وكورديليا  كورديليا زوجة له، لأ

ذاته������ا ترف�سه، وم������ا كان ميكنها قبول ملك 

فرن�سا زوجا لها، لو مل يكن اأخالقية ُمكتملة، 

م لطل������ب يدها مدفوعاً باإعجابه  ولو مل يتقدَّ

خالقي������ة الرفيعة،  بف�سائله������ا، وميزاتها الأ

ولي�س مبا قد يخلفه لها والدها امللك لري من 

مرياث. ويف م�رسحية )الزوج املثايل( للكاتب 

رادة  أو�س������كار وايلد تنت�������رس الإ يرلن������دي ا الأ

خالقية الغائية املثالية، التي ميثلها البطل  الأ
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رادة النفعية  روبرت ت�سيلرتن وزوجته، على الإ

ناني������ة التي متثلها م�������ز ت�سيفلي، وباملثل  الأ

 Plato ف������اإن اأخالقية �سق������راط واأفالطون

 Aristotle أر�سط������و  وا م.(  )427-347 ق. 

)384-322 ق.م( انت�������رست عل������ى ال������روؤى 

������ة، التي دافع عنها  الفكرية الواقعيَّة النفعيَّ

الفال�سفة ال�سف�سطائيون، واأحداث امل�رسحية 

باأكمله������ا، اإمن������ا هي �س������رية ال�������رساع الذي 

خالقية، والروؤي������ة الرتكا�سية  اندل������ع بني الأ

الالاأخالقي������ة النتقامي������ة النفعية، وبالطبع 

فاإنه ال�������رساع الذي ينتهي بهزمي������ة الروؤية 

النفعية، وم������ن ميثلها، وبانت�س������ار اأخالقية 

اأكرث اكتم������الً من اأخالقي������ة امللك لري، وهي 

خالقية التي اأجنبتها اإخفاقات الأخالقية  الأ

ليم������ة. ودائما هناك  ال�سالف������ة، وجتاربها الأ

اعتبارات ت�ستح������ق اأن يُوليها املرء اهتمامه، 

مل������اين فريدريك نيت�سة، يرى  فالفيل�سوف الأ

لدى ال�سف�سطائي������ني ما هو اأعظم �ساأناً مما 

حوال  لدى الفال�سفة الأخالقيني، ويف كل الأ

خالقي������ة ال�سلطوي������ة التي ميثلها  لي�س������ت الأ

امللك ل������ري �ساأناً عظيماً، وم������ن املرفو�س اأن 

فراد، والعالقات الدولية  توا�سل التحكم بالأ

ر�������س، حتكما يجع������ل اإمكانية  ب������ني اأمم الأ

ح������داث الفردية والكوني������ة، اإمكانية  فهم الأ

غ������ري قائمة، وبكلمة اأخ������رى، فاإن اعتقادات 

احلياتي،  أداءه������م  وا واجلماع������ات،  فراد  الأ

أك������رث ات�ساعاً وتعقيداً من النظرة الأخالقية  ا

أك������رث احتياج������اً اإىل نظرات  التب�سيطي������ة، وا

تتج������اوز النظرات الأخالقية العرفية، وما مل 

ي�ستطع الكائن الب�������رسي امتالك العقالنية، 

خالقي������ة باأفقها ال�سيِّق، فاإنه لن  وجتاوز الأ

أبداً، على جتاوز عائلة امللك لري،  يكون قادرا ا

ولعله مما ينتمي اإىل اخلطاأ، ا�ستخدام الكثري 

من الق������ادة ال�سيا�سيني ت�رسيحات اأخالقية، 

دون اأن يكون يف الع������امل من يوؤمن باأنهم قوم 

ك������رث اأخالقية م������ن هذا اأن  اأخالقي������ون، والأ

يكونوا واقعيني و�سادق������ني مع ذواتهم، ومع 

ون بهم من جماعات ودول واأمم. من يحتكُّ
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لقد �سه������د م�سطلح »النموذج paradigme« ال������ذي ظهر يف ال�ستينات 

جناح������اً خاطفاً، لكنه �رسعان ما اأ�سبح �سع������ار متثيل موؤذ للتقدم العلمي. اإن 

النظري������ات تتطور بالن�سب������ة ملوؤلفه توما�س كوه������ن Thomas Kuhn وفق 

�س������رورة داروينية حمر�سها الوحيد هو حل م�ساكل تنبثق ب�سكل مفاجئ. فما 

الذي �سنعناه باحلقيقة املو�سوعية للطبيعة؟

وىل كتاب توما�س كوهن ال�سهر  أُت للمرة الأ  لق������د م�سى ربع قرن منذ قرا

أنا، يف  بنية الثورات العلمية1. لقد كنا يف بداية ال�ستينات نحن الثنان، كوهن وا

❁❁ باحث ومرتجم �سوري حائز على جائزة نوبل يف الفيزياء  

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

ر�ؤية م�ضللة للتقدم العلمي

�ستيفن واينربغ

ترجمة: مو�سى ديب اخلوري

❁

❁❁
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جامعة بركلي، لكننا مل نكن قد تعارفنا فعلياً. 

أق������دره و�أُعجب ب������ه �إال فيما بعد عندما  ومل �

 Massachusetts Institue of و�صل �إىل

Technology. وقد بد� يل كتابه حمر�صاً 
أثر  أن������ا �لوحيد بالتاأكيد. لقد � جد�ً، ومل �أكن �

يف �لو�قع كتاب بنية �لث������ور�ت �لعلمية على 

تاريخ �لعل������وم �أكرث من �أي موؤلَّف �آخر. وبعد 

أ�صار عامل �الجتماع  وفاة كوهن ع������ام 1996 �

كليفورد جريتز Clifford Geertz �إىل �أن 

ر النفجار  كت������اب كوهن كان قد »عمل كمفجِّ

�جتماعي������ة �ملعرفة« يف در��ص������ة �لعلم. فقد 

لعبت �أفكار كوهن بالت������ايل دور�ً مركزياً يف 

�جل������دل �حلديث حول �لعالق������ات بني �لعلم 

و�لثقافة، وهو ما �ُصمي ب� »حرب �لعلوم«. 

ي�ص������ف كوهن يف بنية �لث������ور�ت �لعلمية 

تاري������خ �لعلوم ك�ص������ريورة دورية. وثمة هكذ� 

أ�صماه حيناً  فرت�ت »علم ع������ادي«، تتميز مبا �

أياً  »منوذج« وحيناً »قالب نظامي م�صرتك«. و�

كان������ت �لت�صمية �ملختارة فاإنه ي�صتدعي فكرة 

�إجم������اع وتو�فق. ويف �لو�ق������ع، يف فرتة علم 

عادي مييل �لعلماء �إىل �التفاق حول �مل�صائل 

�صا�صية: ما هي �لظاهر�ت �ملو�فقة، وكيف  �الأ

، وما هي �مل�صائ������ل �لتي ت�صتحق عناء  تُف�������رََّ

�لعمل على حلها، وما هو حل م�صاألة؟ وتنتهي 

زمة-  ف������رتة علم عادي مع �لقدوم �ملفاجئ الأ

جتارب تعط������ي نتائج معار�ص������ة للنظريات 

املوج������ودة، اأو تظهر تعار�س������ات داخلية يف 

هذه النظريات نف�سها. وعندها ي�سود القلق 

دب  والغمو�������س، وتطب������ع اأفكار غريب������ة الأ

العلم������ي. وبعد حني حتدث ث������ورة: فيهتدي 

العلماء اإىل طريقة جدي������دة لروؤية الطبيعة، 

م������ر الذي يول������د فرتة جديدة م������ن العلم  الأ

العادي. اإذ يكون قد مت تغيري »النموذج«. 

لنو�سح هذه الروؤية من خالل حالة يعلق 

عليها كتاب »بنية الث������ورات العلمية« اأهمية 

خا�س������ة. ففي الق������رن الثامن ع�������رس، وبعد 

اأن كان������ت النظريات الفيزيائي������ة لنيوتن قد 

فر�ست نف�سها ب�س������كل وا�سع، انفتحت فرتة 

علم ع������ادي يف درا�سة احلرك������ة واجلاذبية. 

وا�ستخ������دم العلماء يف ذل������ك احلني النظرية 

النيوتنية حل�ساب م������دارات الكواكب ب�سكل 

اأدق فاأدق. وقد ح�سلوا على جناحات كبرية، 

مثل التنبوؤ الذي ح�سل يف عام 1846 بوجود 

نبت������ون وح�ساب م�ساره حت������ى قبل اكت�ساف 

علم������اء الفلك للكوكب. ونح������و نهاية القرن 

التا�سع ع�رس ول������دت اأزمة جديدة من العجز 

يف فهم �سلوك ال�سوء.ومن جديد حل تغيري 

لل� »منوذج« امل�سكلة وذل������ك بف�سل املراجعة 

أين�ستني بني عامي  اجلذري������ة التي قام به������ا ا

1905 و1915: فاحلرك������ة توؤث������ر يف �سيالن 

الزم������ن، وميكن للمادة والطاق������ة اأن تتحول 

خرى، واأخرياً فاإن اجلاذبية  اإحداهما اإىل الأ
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هي انحناء للزمكان. لق������د اأ�سبحت نظرية 

ين�ستني النموذج اجلديد، ودخلت  الن�سبية لأ

درا�س������ة احلرك������ة اجلاذبي������ة يف مرحلة علم 

عادي. 

وميكننا اأن نت�ساءل ب�سكل طبيعي اإىل اأي 

ح������د توافق هذه النظري������ة الدورية للثورات 

العلمي������ة ما نعرفه من تاري������خ العلوم. لكنها 

ل حتم������ل يف ذاتها �سيئاً مقلقاً جداً. ويف كل 

حال فاإنها ما كانت لتعطي موؤلفها مثل هذه 

ال�سه������رة. ويف الواقع فاإن م������ا ظهر �رسورياً 

ج������داً بالن�سبة لبع�سهم، وقاباًل للنقا�س جداً 

خرين، هو اإع������ادة اخرتاع كلمة  بالن�سب������ة لالآ

أو مث������ال( عل������ى يد كوه������ن. ويف  من������وذج )ا

نكليزي������ة ال�سائعة فاإن ه������ذه الكلمة تعني  الإ

عمال  اإجنازاً منوذجي������اً يخ�س�س كنموذج لأ

م�ستقبلية. فبهذا املعنى اإمنا ا�ستخدم كوهن 

الكلم������ة يف موؤلف �ساب������ق2 خم�س�س للثورة 

العلمي������ة الكوبرنيكية- وقد ا�ستمر من جهة 

اأخرى يف ا�ستخدامه بامل�سادفة بهذا املعنى 

بعد ذلك. 

 James وكان جيم�������س بري������ان كون������ان

جامع������ة  رئي�������س   ،Bryant Conant
هارفارد، اأول من نق������د ال�ستخدام اجلديد 

أ مهنته  مل�سطلح من������وذج. وكان كوهن قد بدا

كموؤرخ كمعاون لكونان مكلف باإعطاء درو�س 

وىل- وكان كونان قد طلب  لطالب املرحلة الأ

منه بخا�سة اأن يح�رس درا�سات حالت حول 

أ كونان م�سودة ل�  تاريخ امليكانيك. وبعد اأن قرا

»بنية الثورات العلمية« لم كوهن قائاًل: »اإن 

كل �س������يء يجري كما لو اأنك وقعت يف غرام 

مر يتعلق ب�سيغة  هذه الكلمة، فكما لو كان الأ

�سحرية قادرة على تف�سري كل �سيء واأي �سيء 

كان«. وبعد عدة �سنوات لحظت مارغاريت 

ما�سرتمان Margaret Masterman اأن 

كوهن كان قد ا�ستخدم لفظة منوذج يف اأكرث 

من ع�رسين معن������ى خمتلف. ويف العمق يبدو 

يل هذا اخلالف حول الكلمة فارغاً. فكوهن 

حمق يف الق������ول اإن التوافق العلمي ل يرتكز 

فق������ط على �سل�سلة من النظريات الوا�سحة. 

ف������اإذا كان يجب و�سع ت�سمية ملجمل املواقف 

واملواريث التي تتما�سى مع فرتة علم عادي، 

فاإن لفظة منوذج توؤدي املهمة بقدر ما توؤديها 

لفظة اأخرى غريها. 

آخ������ر يكدرين عند  وباملقابل ف������اإن اأمراً ا

اإعادة ق������راءة بنية الث������ورات العلمية وبع�س 

كتاب������ات كوهن الالحق������ة. اإنه������ا خال�ساته 

حول اإجنازات العلم، وهي عالمات ارتيابية 

عميقة. فقد جعلت هذه اخلال�سات منه بطل 

الفال�سفة واملوؤرخني وعلماء الجتماع ونقاد 

العلم الذي������ن، ب�سكهم بال�سف������ة املو�سوعية 

للمعرف������ة العلمية، ي�رّسون بو�سف النظريات 

العلمية كت�سييدات اجتماعية ل تختلف كثرياً 
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أو  ب�سكل جوهري عن الدميقراطية ا

عن لعبة البي�سبول. 

وكما يرى كوهن فاإن املرور من 

منوذج اإىل منوذج ي�سبه اأكرث اهتداء 

ديني������اً منه اختباراً ح������راً ملنطقنا. 

أيه فاإن تغرياً يف النموذج يقلب  وبرا

أن������ه ي�سبح من  نظرياتن������ا بحي������ث ا

امل�ستحي������ل عملياً على ع������امِل، بعد 

اإحدى هذه الث������ورات، اأن ي�ستطيع 

م������ور بالطريق������ة  الو�س������ول اإىل الأ

التي كان������ت ترى بها حتت النموذج 

ال�ساب������ق. ويقارن كوه������ن مثل هذا 

يهام������ات الب�رسية هذه  التغ������ري بالإ

التي تبدو لنا فيها فجاأة �سل�سلة من 

رانب البي�س على خلفية �سوداء  الأ

مثل �سل�سل������ة من املاعز ال�سود على 

خلفية بي�س������اء. ولكن التغري اأعمق 

نه  من ذل������ك بكثري بالن�سبة له ه������و نف�سه، لأ

ي�سيف: »اإن الع������امِل ل يحافظ على احلرية 

نف�سه������ا مثل املتاأثر بوهم ب�رسي القادر على 

املرور ب�سكل متناوب من طريقة الروية هذه 

خرى«.  اإىل الأ

أنه  اإ�ساف������ة اإىل ذلك فاإن كوه������ن يزعم ا

لي�ست نظرياتنا فقط التي تتغري يف الثورات 

العلمي������ة، بل واملعايري نف�سه������ا التي نقدرها 

بها. وبالتايل فاإن النماذج التي حتكم فرتتني 

متعاقبت������ني م������ن العل������م الع������ادي ل تكونان 

متقاي�ست������ني فيما بينهم������ا. ول يقف كوهن 

عند هذا احلد: فبم������ا اأن تغرياً يف النموذج 

ي������وؤدي اإىل الرتك الكامل للنم������وذج ال�سابق، 

أنه ل توج������د معايري م�سرتكة من اأجل  طاملا ا

احلكم عل������ى نظريات علمي������ة ُطوِّرت حتت 

منوذجني خمتلف������ني، فلي�س ثمة معنى للقول 

ة بعد ثورة علمية تُ�سمُّ  اإذاً اإن النظريات املَعدَّ

مع املعارف املكت�سبة قباًل. فال ميكن احلكم 

على نظرية اإذا كانت �سحيحة اأم خاطئة اإل 
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داخل منوذج معطى. ويخل�س كوهن يف بنية 

الثورات العلمية اإىل النتيجة التالية- ب�سكل 

عابر واحلق يقال: »من اأجل دقة اأكر، ميكن 

اأن ن�س������ل اإىل التخلي عن فكرة اأن التغريات 

يف النم������وذج ل تنفك تقرب العلماء )والذين 

يتبعونه������ا( من احلقيق������ة«. وبعد فرتة اأطول 

ألقاها يف هارفارد  أ�س������ار كوهن يف حما�رسة ا ا

عام 1992 اإن������ه من ال�سعب ت�سور ما الذي 

ميكن اأن يعنيه حقاً التاأكيد باأن نظرية علمية 

ما »تقربنا من احلقيقة«. 

فاإذا كان كوهن يقب������ل باأن التقدم ميكن 

اأن يوج������د يف العلوم، لكن������ه يرف�س اأن يكون 

هذا التق������دم باجتاه اأي ه������دف مهما كان. 

وهو ي�ستخدم كثرياً جماز التطور البيولوجي: 

فوفقه ي�سبه التقدم العلمي التطور كما كان 

يفهمه داروين، اأي �سريورة غري موجهة نحو 

اأي هدف. ووفقه فاإن �������رسورة حل امل�سائل 

العلمي������ة ت�سكل حمرك النتخ������اب الطبيعي 

للنظري������ات. وخالل فرتة عل������م عادي ينتهي 

م������ر باأن تنبث������ق م�سائل غ������ري قابلة للحل  الأ

يف اإطار النظري������ات املوجودة. ومن هنا يتم 

كرث تاأقلماً من بينها  تكاثر اأفكار جديدة؛ والأ

مع حل هذه امل�سائل هو الذي يبقى. وهكذا 

أنه مل يك������ن ثمة ما هو  بح�سب كوه������ن، كما ا

حمت������م يف ظهور الثدييات يف الكريتا�سي، ثم 

يف ا�ستمرارها وبقائه������ا بعد �سقوط مذنب، 

كذلك فلي�������س ثمة يف الطبيعة ما كان يجعل 

تطور العل������م باجتاه مع������ادلت ماك�سويل اأو 

أم������راً حمتم������اً. وبالتاأكيد،  الن�سبي������ة العامة ا

فاإن كوه������ن يعرتف باأن نظري������ات ماك�سويل 

أين�ستاي������ن اأف�سل من التي كانت ت�سبقها،  أو ا ا

أنها اأكرث  متاماً كم������ا اأن الثدييات اأظه������رت ا

مهارة من الدينا�سورات لت�ستطيع ال�ستمرار 

آثار �سدمات املذنب������ات. ولكن الظهور  بعد ا

الت������ايل مل�سائل جديدة �سيحل حملها نظريات 

أك������رث توافقاً مع حل ه������ذه امل�سائل،  جديدة ا

وهك������ذا دواليك، دون اأن ينت������ج من ذلك اأي 

حت�سني اإجمايل. 

أ�س������د �سعوبة على  اإن ت�سدي������ق الكذبة ا

العلماء الذين يعتقدون مثلي اأن مهمة العلم 

ه������ي اأن يقربن������ا من احلقيق������ة املو�سوعية. 

باملقاب������ل، فاإن القائلني بروؤي������ة اأكرث ت�سككية 

مبزاعم العلم ي�سفقون لذلك بحرارة. فمن 

وجهة النظر ه������ذه فاإن ال�ستحالة املفرت�سة 

لتقدير نظرية علمي������ة خارج اإطار منوذجها 

أية روؤية  اخلا�س يجعلها على قدم امل�ساواة مع ا

 astrologie أكان������ت النجامة اأخرى للعامل، ا

اأم نظرية اخللق créationnisme. وي�سري 

غياب املعيار اخلارجي الذي ي�سمح مبحاكمة 

تغري للنموذج اأن الثقافة هي رمبا التي تفر�س 

ح������رى ولي�ست الطبيع������ة امل�سمون على  بالأ

النظريات العلمية. 
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ومل يواف������ق كوه������ن نف�س������ه دائم������اً على 

عماله.  آخ������رون لأ ال�ستخ������دام الذي قام به ا

فف������ي ع������ام 1965 اعرت�س عل������ى الو�سف 

 Paul الذي قدمه الفيل�س������وف بول فيريبند

أنها دفاع  Feyerabend لراهين������ه عل������ى ا
مر الذي بدا  عن الالعقالنية يف العل������م، الأ

ل������ه »لي�س باط������اًل فقط بل وفاح�س������اً ب�سكل 

اأعم������ى«. ويف ع������ام 1991 ذك������ر بح������زن يف 

لقاء اأج������راه معه ال�سحفي ج������ون هورغان 

John Horgan ه������ذه التهاين لطالب يف 
نك حدثتنا عن النماذج،  ال�ستينات: »�سكراً لأ

�سي������د كوهن. فبمعرفة وجوده������ا �سن�ستطيع 

ن جتاوزها«. كذلك فقد ابتعد عما �سمي  الآ

»الرنام������ج القوي« يف عل������م اجتماع العلوم، 

والذي يرتبط اإعداده ب�سكل وثيق مبجموعة 

من فال�سفة وعلماء اجتماع العلوم املتخرجني 

من جامعة اإدميبورغ Edimbourg. وهذا 

الرنام������ج الذي تكمن »قوت������ه« يف ت�سككيته 

اجلذري������ة يريد اأن يبني كي������ف اأن الرهانات 

والقوى ال�سيا�سية والجتماعية حتدد جناح 

أو اإخفاق النظريات العلمية. وذلكم ما قاله  ا

أنتمي اإىل  كوهن حوله يف عام 1991: »اإنني ا

الذين يجدون ل طائل من تاأكيدات الرنامج 

مر يتعلق بحالة هدم خرقاء«. القوي. فالأ

أثبت كوه������ن يف جزء  وم������ع ذلك، فق������د ا

من نظريت������ه للثورات العلمي������ة، مهما كانت 

جتاوزات املعجبني به، على راديكالية كافية 

وخاطئة متاماً براأيي. 

فمن غ������ري ال�سحي������ح بداي������ة اأن رجال 

العل������م ل ي�ستطيع������ون »امل������رور ب�سهولة من 

خرى«،  طريق������ة روؤية اإىل طريق������ة الروؤية الأ

وي�سبحون بعد ثورة علمية غري قادرين على 

فهم احلالت ال�سابقة للعلم. فلن�ستعد حالة 

ين�ستاين حمل  حل������ول امليكانيك الن�سب������وي لأ

النموذج النيوت������وين. فعندما نعلم فيزيائيني 

�سباباً، يكون اأول �سيء نعلمهم اإياه هو دائماً 

امليكاني������ك النيوتوين اجليد القدمي. وهم لن 

أبداً طريقة روؤية الكون مب�سطلحات  ين�سوا ا

نيوتوني������ة، حتى بع������د اأن يتعلم������وا النظرية 

الن�سبية. والروف�س������ور كوهن نف�سه كان قد 

علَّم امليكانيك النيوت������وين لطالبه يف ال�سنة 

وىل يف هارفارد.  الأ

أي�ساً  وللدفاع عن موقف������ه، يوؤكد كوهن ا

اأن امل�سطلح������ات امل�ستخدمة يف رموزنا ويف 

معادلتنا لها معاٍن خمتلفة قبل وبعد ح�سول 

أيه كان الفيزيائيون مثاًل  ثورة علمية ما؛ وبرا

أ�سياء خمتلفة حتت م�سطلح الكتلة  يفهمون ا

قب������ل وبعد ظهور الن�سبية. ومن ال�سحيح اأن 

مفهوم الكتلة اأ�سبح م�سكوكاً فيه جداً خالل 

ين�ستاينية. وخالل فرتة معينة جرى  الثورة الأ

احلديث عن كتل »طولنية« اأو »عر�سانية«، 

أنها تتعلق ب�رسعة ج�سيم وتقاوم  والتي يعتر ا
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أو العمودية على اجتاه  الت�سارع������ات املوازية ا

احلركة. لكن اأمكن حل ذلك كله يف النهاية. 

ومل يعد اأحد اليوم يتحدث عن كتل عر�سانية 

حي������ان، نعن������ي  اأو طولني������ة. ويف غال������ب الأ

مب�سطل������ح الكتلة »كتل������ة يف حالة ال�سكون«، 

مر ال������ذي ي�س������ري اإىل خا�سي������ة جوهرية  الأ

للج�س������م غري مف�سدة باحلرك������ة � وهو معنى 

قريب جداً من املعنى الذي كان للكلمة قبل 

أين�ستاي������ن. فمعاين امل�سطلح������ات ميكن اأن  ا

حيان  مر يتعلق يف غالب الأ تتغري اإذاً، لكن الأ

باإغناء وبزيادة يف دقة تعريفها، بحيث ل يتم 

امل�سا�س بقدرتنا على فهم نظريات الع�سور 

القدمية للعلم العادي. 

فلم������اذا تو�سل كوه������ن اإىل العتقاد باأن 

علماء ف������رتة معط������اة ل يفهم������ون نظريات 

الفرتات ال�سابقة؟ رمب������ا كان يجب اأن نعزو 

ه������ذا اليق������ني اإىل جتربته اخلا�س������ة كمعلم 

وباح������ث يف تاريخ العل������وم. ويف الواقع كان 

رج������ح الطالب  علي������ه اأن يواج������ه عل������ى الأ

والعلميني الذين كان������وا، بتاأثرهم بتمثيالت 

�سلية وكانوا  لتاريخية، ل يعرفون امل�سادر الأ

مقتنعني ب������اأن علماء املا�سي كانوا يت�سورون 

نظرياتهم مب�سطلحات قليلة الختالف عن 

امل�سطلحات امل�ستخدمة يف كتبنا الدرا�سية. 

لقد اأقنعني ب�سكل خا�س كتاب كوهن املخ�س�س 

لولدة النظرية الكمومية3 اأن ذلك بال�سبط 

خطاء الت������ي ارتكبتها مبحاولتي  كان نوع الأ

 Max هداف التي كان ماك�س بالنك فهم الأ

Planck يريد الو�س������ول اإليها عندما اأدخل 
مفهوم الكوانتوم. 

كذلك فمن ال�سحيح اأن العلماء املغمورين 

يف فرتة علم عادي يخترون اأعظم ال�سعوبات 

أنتجها اأ�سالفهم خالل  عمال التي ا يف فهم الأ

الثورات العلمي������ة ال�سابقة. فنحن يف غالب 

حيان غ������ري قادرين على ال�سع������ور ب�سكل  الأ

ا�ستدليل بالنقطاع الت�سوري الناجت خالل 

ثورة م������ا. فعلى �سبيل املث������ال، ي�سعب كثرياً 

أ  على اأح������د الفيزيائيني املعا�رسي������ن اأن يقرا

كتاب املبادئ لنيوتن، حتى يف ترجمة حديثة 

ع������ن الالتينية. وهكذا فقد ل������زم الفيزيائي 

الفلكي الكب������ري �سوبراهمانيان �ساندرا�سخار 

 Subrahmanyan Chandrasekhar
�سنوات عديدة لينقل منطق كتاب املبادئ اإىل 

�سكل ميكن لفيزيائ������ي معا�رس اأن ي�ستوعبه. 

وباملث������ل، ف������اإن امل�ساهمني يف ث������ورة علمية 

يعي�س������ون تقريب������اً يف عامل������ني خمتلفني: فهم 

ينتم������ون يف اآن واحد اإىل الفرتة ال�سابقة من 

العلم العادي، وهي يف طريقها اإىل النهيار، 

واإىل الفرتة اجلدي������دة التي ل يفهمونها بعد 

متاماً. ولهذا يكون اأقل �سعوبة بكثري بالن�سبة 

لعلماء يعملون يف فرتة علم عادي اأن يفهموا 
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نظري������ات منوذج قدمي باأ�سكالها املنتهية بعد 

اأن ن�سجت. 

أي�س������اً يف اهتمامي  وه������ذا هو ال�سب������ب ا

أع������اله باحلديث ع������ن امليكاني������ك النيوتني  ا

حرى من احلدي������ث عن ميكانيك نيوتن.  بالأ

فنيوتن نف�سه يف الواقع يُعتر ما قبل نيوتني 

أ�سلوب هند�سته على  يف جوانب هامة مث������ل ا

�سبيل املث������ال. لقد قال ج������ون ماينارد كينز 

John Maynard Keynes اإن نيوت������ن مل 
يكن اأول العلماء احلديثني، بل اآخر ال�سحرة. 

ويف الواق������ع، مل تبلغ الفيزياء النيوتنية �سكلها 

الناج������ز اإل يف بداي������ة الق������رن التا�سع ع�رس 

بف�سل اأعمال لبال�س ولغراجن اإلخ. اإن هذه 

خرية -التي ت�سبق مع ذلك بقرن  الفيزياء الأ

كام������ل ولدة الن�سبي������ة اخلا�س������ة- هي التي 

نعلمها اليوم لطالبنا. 

وميكنن������ا اأن نقول ذلك اأي�ساً عن اإدراكنا 

مك�سويل  كل������ريك  جيم�س  لكرتودينامي������كا  لإ

James Clerk Maxwell. فالكتاب الذي 
ن�رسه ماك�سوي������ل يف عام 1873 بعنوان بحث 

حول الكهرباء واملغنطي�سية هو اأي�ساً �سعب 

الولوج بالن�سبة لفيزيائي معا�رس. فهو يرتكز 

يف الواق������ع على فكرة اأن احلقول الكهربائية 

واملغنطي�سي������ة تعر عن توترات يف ج�سم، هو 

ث������ري، والذي مل نعد نوؤمن ب������ه اليوم. ومن  الأ

أي�ساً  وجه������ة النظر هذه كان مك�سوي������ل هو ا

أوليفييه هيفيزيد  ما قبل مك�سويل������ي. وكان ا

اأعط������ى  ال������ذي   ،Olivier Heaviside
لنظري������ة مك�سوي������ل �سكلها احلدي������ث، يقول 

اإن مك�سويل مل يكن �س������وى ن�سف مك�سويلي. 

ومل تبل������غ النظري������ة املك�سويلي������ة -اأي نظرية 

الكهرباء واملغنطي�سية وال�سوء املرتكزة على 

اأعمال مك�سويل- �سكله������ا املنَجز )املتخل�س 

ثريي������ة( اإل يف عام 1990،  م������ن مرجعيته الأ

خرية هي التي نعلمها اليوم  وهذه النظرية الأ

لطالبن������ا. وهم يتبعون بع������د ذلك درو�ساً يف 

امليكانيك الكمومي، حيث يتعلمون اأن ال�سوء 

موؤلف من ج�سيمات تدع������ى الفوتونات واأن 

مع������ادلت مك�سويل لي�ست �س������وى تقريبات. 

أب������داً من متابعة فهم  ولك������ن ذلك ل مينعهم ا

لكرتوديناميك املك�سويلي ومن اللجوء اإليه  الإ

عند احلاجة. 

وباخت�سار، فاإن تقدير النظريات بعد اأن 

ت�سل اإىل ن�سجها، ولي�س يف حلظة ولدتها، 

هو ال������ذي ي�سم������ح بتحديد ما ه������و التقدم 

العلمي. فاإذا كان ثمة معنى ما للت�ساوؤل عما 

اإذا كان اجتياح انكلرتا من قبل النورمانديني 

أم �سيئاً، فيمكنن������ا اأن نحاول  أم������راً ح�سن������اً ا ا

نغلو�ساك�سونية  جابة مبقارنة املجتمعات الأ الإ

والنورماندي������ة باأ�سكالها املتطورة- ولنقل يف 

ول. وباملقابل  عه������د اإدوار املعرتف وهرني الأ
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فاإن درا�سة معركة ها�ستينغز Hastings لن 

تو�سح م�ساألتنا هذه يف �سيء. 

أي�ساً التاأكيد على  ومن اخلاطئ متام������اً ا

اأن الثورات العلمية تقلب بال�رسورة طريقتنا 

يف بره������ان نظري������ة م������ا، مما يج������ر هكذا 

ا�ستحالة قيا�س النماذج. لقد �ساركُت خالل 

خ������رية بتغريات ثورية  ربعني الأ ال�سن������وات الأ

يف املفهوم ال������ذي كان ي�سكل������ه الفيزيائيون 

�سا�سية للمادة، اأي اجل�سيمات  للمركب������ات الأ

ولي������ة. اأما الثورت������ان العظميان يف قرننا،  الأ

الن�سبية وامليكانيك الكوانتي، فهما �سابقتان 

بحاث  لع�������رسي، لكنهما ل ت������زالن قاعدة لأ

فيزيائيي جيلي. لق������د تغريت اأفكارنا كثرياً، 

اأما عملياً فاإننا ل نزال م�ستمرين يف برهان 

نظرياتنا بالطريق������ة نف�سها: فيتم العرتاف 

أُ�س�ست على مبادئ  بنج������اح النظرية اإذا م������ا ا

عامة  ب�سيطة وتاأخذ بعني العتبار بطريقة 

طبيعية املعطي������ات التجريبي������ة. ومع ذلك، 

أيدينا مرجعاً  أننا منلك ب������ني ا أن������ا ل اأزعم ا فا

م������ن القواع������د والد�ساتري الت������ي متلي علينا 

أننا منلك  كيف نرهن نظري������ة ما، ول حتى ا

فك������رة وا�سحة متاماً ملا تعنيه عبارة »مبادئ 

عامة ب�سيطة«، اأو حت������ى ال�سفة »طبيعي«. 

أنه مل حت�سل  مر ا أياً كان الأ أوؤكد فقط وا اإمنا ا

تغريات مفاجئة يف بره������ان النظريات. ويف 

كل حال، مل حت�سل تغريات بحيث اأ�سبح من 

امل�ستحيل مقارنة حقيقة النظريات ال�سابقة 

والتالية لثورة ما. 

وعلى �سبيل املثال، كان على الفيزيائيني 

اأن يحل������وا يف مطلع الق������رن م�ساألة الطيف 

ال������ذري، اأي اخلطوط الالمع������دودة الداكنة 

والالمعة التي تظهر يف ال�سوء ال�سادر عن 

غازات �ساخنة، عن������د �سطح ال�سم�س، وذلك 

ألوانها. ويف  عندما يحلل مطياف خمتل������ف ا

أنه كان  ع������ام 1913، عندم������ا بنّي نيلز ب������ور ا

باإم������كان النظرية الكمومي������ة اأن ت�رسح طيف 

الهيدروج������ني، اأدرك جمي������ع الفيزيائيني اأن 

هذه النظرية كانت نظرية واعدة اإىل اأق�سى 

أنها قادرة  حد. وعندما تبنّي بعد عام 1925 ا

على تف�س������ري طيف اأي ذرة كان������ت اأ�سبحت 

ول لكل  ه������ذه النظرية مو�س������وع الدرا�سة الأ

فيزيائ������ي �ساب. وباملثل، فاإن نحو اثني ع�رس 

لكرتونات واجل�سيمات املماثلة  قيا�ساً لكتل الإ

أنواع من الك������واركات هي التي ت�سغل  وعدة ا

الفيزيائيني اليوم. فالقيم التي مت احل�سول 

أية حماولة لتف�سريها.  عليها ل تزال تق������اوم ا

وهك������ذا ف������اإن نظرية جدي������دة �ستاأخذ بعني 

العتبار هذه الكتل يف بنيتها �سيتم العرتاف 

أنها تق������دم كبري. لقد تغريت  به������ا فوراً على ا

املعطيات التي علينا تف�سريها، لكن اأهدافنا 

ظلت نف�سها. 
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م������ر ل يتعل������ق بتاأكيد اأن  وم������ع ذلك فالأ

�سيئ������اً م������ا كان ليتغري يف طريقتن������ا لرهان 

أنه من  النظري������ات. ويف الواقع فاإنن������ا جند ا

املقب������ول اأكرث اليوم نظري������ة فيزيائية ترتكز 

أ الثبات يوؤكد اأن  أ ثبات ما )مب������دا عل������ى مبدا

قوانني الطبيعة تظ������ل متطابقة من وجهات 

أ  نظر خمتلفة( من بداي������ة القرن، عندما بدا

أين�ستاين يقلق من ثب������ات القوانني يف حالة  ا

تغ������ري حركة املراق������ب. لكن ه������ذه التغريات 

ت�سهد على تطور ولي�س على ثورة. فكل �سيء 

يتم كما لو اأن الطبيعة كانت توؤثر علينا مثل 

آلة تعليمية. عندما ي�س������ل اأحد العلماء اإىل  ا

فهم جديد للوقائع، فاإنه يختر �رسوراً كبرياً، 

وقد علمتنا هذه امل�ساعر على املدى الطويل 

اأن نقّدر النظريات العلمية القابلة لتزويدنا 

بهذا ال�رسور بفهم الطبيعة. 

فاإذا كانت ا�ستحالة قيا�س خمتلف النماذج 

مفهوماً جذرياً، فاإن ما هو اأكرث جذرية فكرة 

اأن التغريات الثوري������ة للنموذج ل تقربنا من 

احلقيقة. ومن اأجل دعم هذه الفكرة، يقول 

كوهن اإن كافة معتقداتن������ا ال�سابقة املتعلقة 

أنها مغلوطة.  يام ا بالطبيع������ة ظهر يف اأحد الأ

فال �سيء ي�سمح بالتايل بافرتا�س اأن نظرياتنا 

املعا�������رسة يج������ب اأن تفلت من ه������ذا امل�سري 

نف�سه. وم������ن الطبيعي اأن كوه������ن يعرف اأن 

الفيزيائيني احلالي������ني ي�ستخدمون النظرية 

أو النظري������ة املك�سويلية  النيوتني������ة للجاذبية ا

أنها تقريبات  للكهرب������اء واملغنطي�سية عل������ى ا

�سح  جيدة ميكن ا�ستنتاجها من النظريات الأ

أنها  دق. لكنن������ا ل نعترها بالتاأكيد على ا والأ

بب�ساطة خاطئة متام������اً، باملعنى الذي نعتر 

ر�سطو ومفهومه  في������ه خطاأ نظرية احلركة لأ

للنار كعن�رس )م�سدر اللهب(. وي�سف كوهن 

نف�سه يف كتابه حول الثورة الكوبرنيكية، دون 

اأن يب������دو منزعجاً من ذل������ك، كيف اأن بع�س 

�سة للنظريات العلمية ت�ستمر  �سِّ
العنا�رس املوؤ

يف النظريات التي حتل حملها. ودفاعه عن 

هذا التعار�س يف كتابه بنية الثورات العلمية 

�سعي������ف للغاي������ة: فوفق������ه لي�������س امليكانيك 

لكرتودينامي������كا املك�سويلي������ة،  النيوتن������ي والإ

كم������ا ن�ستخدمهم������ا اليوم، هم������ا النظريتان 

نف�سهما اللتان كانت������ا موجودتني قبل ظهور 

نه كان  الن�سبية وامليكانيك الكمومي. ملاذا؟ لأ

أنهم������ا مل تكونا �سوى  غ������ري معروف يف حينه ا

مقارب������ات. فباملثل الق������ول اإن �رسيحة اللحم 

التي تاأكلونها لي�س������ت تلك التي ا�سرتيتموها 

أنها كانت  أنكم كنت������م جتهلون ا وذلك بحجة ا

ع�ساب.  مليئة بالأ

أك������رث جدية يج������ب التو�سل اإىل  وب�سكل ا

متيي������ز وا�سح بني ما يتغ������ري وما ل يتغري يف 

الث������ورات العلمي������ة. واحل������ال اأن  كتاب بنية 

الث������ورات العلمي������ة ل يحقق ه������ذا التمييز. 
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ثمة يف النظري������ات الفيزيائية احلالية جزء 

»�سل������ب« )لي�س مبعنى »ال�سعوبة« بل مبعنى 

»الدميومة«، كما هو ح������ال العظام بالن�سبة 

أو الفخاريات بالن�سبة لعلماء  حاثة ا لعلماء الإ

ث������ار(. ويتاألف الق�س������م الرئي�سي من هذا  الآ

اجلزء ال�سل������ب من معادلت، م������ن املوافق 

اأن ن�سيف اإليها حتدي������د القيمة العملياتية 

للرموز وتخ�س�س اأمن������اط الظاهرات التي 

أي�ساً  تُطبَّق عليها هذه املع������ادلت. وهناك ا

جزء »رخ������و«: اإنها روؤية الواق������ع التي نف�رس 

نف�سنا ملاذا تعمل هذه املعادلت. وهذا  بها لأ

اجلزء اله�س والرخو معر�س للتغري؛ فنحن مل 

نعد نوؤمن بتاأثري مك�سويل، ونعرف اأن الطبيعة 

أ�سي������اء اأخرى غ������ري اجل�سيمات  مكون������ة من ا

والقوى كما كان ينظر اإليها نيوتن، اإلخ. 

اإن ه������ذه التغريات يف اجل������زء اله�س من 

النظريات العلمية تع������دل اأي�ساً فكرتنا عن 

ال�رسوط التي وفقها يك������ون جزوؤها ال�سلب 

ج������زاء ال�سلبة من  تقريب������اً جي������داً. ولكن الأ

نظرياتن������ا تكون يف مرحلة �سبابها عبارة عن 

نتائ������ج �سلبة ونهائي������ة. اإن مو�سة القم�سان 

التي حتمل معادلت ماك�سويل جتازف حقاً 

ب������اأن تنتهي يوماً. اأما املع������ادلت نف�سها فال 

جت������ازف باأن ت�سب������ح خاطئ������ة، وطاملا ُوجد 

لكرتوديناميكا  علماء �سي�ستمرون يف تعليم الإ

الفك������ر طوياًل،  اأعملت  لق������د  املك�سويلي������ة. 

لكنن������ي مل اأفهم كيف ميك������ن القول اإن ازدياد 

ج������زاء ال�سلب������ة يف  الدق������ة وال�س������داد يف الأ

نظرياتنا ل يقربنا ب�سكل �سامل من احلقيقة 

املو�سوعية. 

بالتاأكيد لنظريت������ني متناف�ستني،  وميكن 

يختل������ف جزاآهم������ا ال�سلب������ان ظاهري������اً، اأن 

يعطيا تنب������وؤات مت�سابهة. فمثاًل، كان الكثري 

م������ن الفيزيائي������ني الريطاني������ني يف الق������رن 

التا�سع ع�رس، يحذون حذو ميخائيل فارادي 

Michael Faraday في�سفون الظاهرات 
الكهرمغنطي�سية مب�ساعدة معادلت تت�سمن 

احلقلني الكهربائ������ي واملغنطي�سي: باملقابل، 

وروبي������ة  كان الفيزيائي������ون عل������ى الق������ارة الأ

نف�سها-  -بالفعالي������ة  مبع������ادلت  يتالعبون 

ت�ستدعي ق������وى توؤثر عن بعد. ولكن يف هذا 

م������ر عموماً  النوع م������ن احل������الت ينتهي الأ

مبالحظ������ة اأن �سل�سلت������ي املعادلت������ني تكونان 

ريا�سياً متكافئتني، حتى واإن كان ميكن لهذه 

خرى اأن يكون لها نزعة اأعم يف نظرية  أو لالأ ا

لحقة. وه������ذا بال�سبط ما ج������رى بالن�سبة 

للحقل������ني املغنطي�سي والكهربائي بعد ظهور 

الن�سبية. 

اإن بع�������س عنا�������رس حتلي������ل كوهن حول 

تغريات النموذج تنطبق يف الواقع على اجلزء 

اله�س م������ن نظرياتنا. لكن يبدو يل اأن كوهن 

يبالغ يف تقدير الدرج������ة التي يكون العلماء 
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الذي������ن يعي�سون يف فرتة عل������م عادي �سجناء 

منوذجهم فيها. فقد ظ������ل عدد منهم لفرتة 

جزاء اله�سة  طويلة مت�سككاً فيم������ا يتعلق بالأ

م������ن نظرياته������م اخلا�سة. ويب������دو يل، على 

أنا ل اأطلق  �سبي������ل املثال، اأن حكمة نيوت������ن »ا

 Newton Hypotheses الفر�سي������ات 

قل جزئياً،  non fingo« كانت تعني، على الأ
أنه ل ينحاز اإىل واقعية القوى الثقالية التي  ا

أنها توؤثر ع������ن بعد اأكرث مما ينحاز  يُفرت�س ا

اإىل �سحة التنبوؤات الناجتة عن معادلته. 

مر، فيمكن اأن اأقدم �سهادتي  أياً كان الأ وا

حول ه������ذه النقطة: ف������اإذا كان������ت نظريتنا 

ولية )النموذج  احلالية حول اجل�سيم������ات الأ

املعي������اري( قد �سجل������ت جناح������ات مذهلة، 

فاإن الفيزيائي������ني املعا�رسين لي�سوا متعلقني 

ب�سدة بروؤي������ة الطبيعة التي ترتكز عليها. اإن 

النموذج املعياري ه������و نظرية حقول، بحيث 

أنها  ولية للطبيعة على ا أنه يعتر املركبات الأ ا

حق������ول -اأي �رسوط للم������كان مبعزل عن اأي 

حرى  اعتبار حول امل������ادة التي يحتويها- بالأ

من اعتباره لها كج�سيمات. وقد لحظنا يف 

خرية اأن كل نظرية  هذه ال�سنوات الع�رسين الأ

موؤ�س�س������ة عل������ى امليكاني������ك الكمومي وعلى 

الن�سبية تاأخذ مظه������ر نظرية حقول عندما 

جُترى التجارب يف طاقات منخف�سة بدرجة 

كافي������ة. ويعتر معظ������م الفيزيائي������ني اليوم 

النموذج املعياري مثل »نظرية فعالة للحقول« 

تقدم عند �سويات الطاقة املنخف�سة مقاربة 

لنظري������ة جوهرية ل تزال غري معروفة حتى 

أبداً.  ن، والتي ل ت�ستدعي رمبا احلقول ا الآ

ف������اإذا كان هذا النم������وذج املعياري ي�سكل 

منوذج العل������م العادي احل������ايل، فهو ي�ستمل 

على العديد من العنا�رس املنا�سبة، من بينها 

ق������ل ثمانية ع�رس ثابت������اً عددياً، مثل  على الأ

مر  لك������رتون، والتي تطلب الأ كتلة و�سحنة الإ

مالءمتها تع�سفياً من اأجل مطابقة النظرية 

مع النتائج. واإ�ساف������ة اإىل ذلك فاإن النموذج 

املعي������اري ل ي�س������م اجلاذبي������ة. فالنظريون 

يعرف������ون بالتايل اأن عليه������م اكت�ساف نظرية 

اأكرث اإقناعاً، ل يكون النموذج املعياري احلايل 

�سوى مقاربة جيدة له������ا. ومن جهتهم يعمل 

التجريبيون ب������ال انقطاع لكت�ساف معطيات 

تتعار�س م������ع تنبوؤات النموذج املعياري. وقد 

أُعلنت حديثاً على �سبيل املثال نتائج جتربة  ا

ر�س يف الياب������ان: وبنتيجتها  متت حت������ت الأ

متلك ج�سيم������ات النيوترينو كتاًل، وهو ما ل 

�سلي������ة للنموذج املعياري  تاأخ������ذه الن�سخة الأ

بعني العتب������ار. ف������اإن كان البحث عن هذه 

أ منذ �سنوات عديدة، فقد كان  الكت������ل قد بدا

منطلق������ه هو واأبحاث اأخ������رى ال�سك التايل: 

مهما كانت النظرية القادمة املدعوة لتجاوز 

منوذجن������ا املعياري احل������ايل، ف�سيكون لديها 
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فر�س جي������دة لتت�سمن وج������ود كتل �سعيفة 

للنيوترينو. 

مثول������ة التي يج������ب ا�ستخال�سها من  والأ

هذا املثال وا�سحة: فقد بالغ كوهن فعاًل يف 

التاأثري الذي ميار�سه منوذجنا علينا، وخا�سة 

ال�سف������ة الالاإرادية لكت�س������اف الالت�سابهات 

وال�س������ذوذات خالل فرتة م������ن العلم العادي. 

ويخطئ كوهن متاماً عندما يوؤكد اأن البحث 

ع������ن اأمناط جديدة من الظاهرات هو مهمة 

لي�ست من العلم العادي يف �سيء. 

اإ�سافة اإىل ذلك، فاإن روؤيته للتقدم العلمي 

ت�سعن������ا اأمام لغز. ففي الواقع، ملاذا نتم�سك 

بالبحث؟ واإذا كانت نظرية علمية ل تتجاوز 

غريه������ا اإل بتفوقها يف ح������ل م�سائل ت�سغلنا 

الي������وم، فلماذا مل نطرد بب�ساطة هذه امل�سائل 

أنن������ا ل ندر�س اجل�سيمات  م������ن فكرنا؟ ذلك ا

هميتها اجلوهرية! فهي على عك�س  ولية لأ الأ

أنكم  الكائن������ات الب�رسية جمردة متاماً بحيث ا

أيتم  أيتم اإلكرتوناً واح������داً لكنتم را ل������و كنتم را

لكرتون������ات كله������ا. فما يدف������ع العلماء يف  الإ

اأبحاثهم ه������و بال�سبط ال�سع������ور باأنه توجد 

حقائ������ق يج������ب اكت�سافها، حقائ������ق ت�ساف 

ب�سكل نهائي ما اأن يتم اكت�سافها اإىل املعارف 

الب�رسية. 

وىل لكتاب كوهن، مل يكن  عند قراءتي الأ

و�سفه للثورات العلمية ه������و الذي اأده�سني 

اأكرث بل معاجلته للعلم العادي. ويبني كوهن 

يف الواق������ع اأن فرتة علم عادي لي�ست مرحلة 

رك������ود يف �سيء، بل متثل على العك�س مرحلة 

أ�سا�سية يف التقدم العلمي. وقد بدت يل هذه  ا

الفكرة �سخ�سياً هامة يف بداية ال�سبعينات، 

عندما كانت جتري تطورات هامة يف فيزياء 

ولية ويف الكوزمولوجيا )علم  اجل�سيمات الأ

ت�سكل الكون(. 

كان غمو�س رهيب ي�سود الكوزمولوجيا 

حت������ى نهاية ال�ستينات. ف������كان كل عامل فلك 

وكل ع������امل فيزي������اء فلكية م�س������اركاً بن�سخته 

خرين على  اخلا�س������ة، وكان يعتر ن�س������خ الآ

أنها جمرد عقيدة �رسفة وب�سيطة. يف اإحدى  ا

ماآدب الع�س������اء يف نيويورك عام 1970، كان 

يجل�س اإىل جواري عل������ى الطاولة الفيزيائي 

 Hannes ألففن ال�سويدي الالمع هان�������س ا

أ�ساأله  Alfven؛ فاغتنم������ت الفر�سة لك������ي ا
ث������ار الفيزيائية التي كان  اإذا كانت بع�س الآ

خبرياً بها ميكن اأن حت�سل يف بدايات الكون. 

ألن������ي عندها اإذا كن������ت اأطرح ال�سوؤال يف  ف�سا

اإطار نظرية النفجار الكب������ري )البيغ بانغ(؛ 

يجاب، رف�س بو�سوح اأن  وعندم������ا اأجبته بالإ

أبعد من ذلك. وكان  مي�س������ي يف النقا�س اإىل ا

أ بالرتاجع  هذا الن�سقاق يف احلديث قد بدا

ابت������داء من عام 1965، وه������و التاريخ الذي 

أثر  اكتُ�سف فيه اإ�سعاع اخللفية الكونية، وهو ا
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م������ن الفرتة التي كان فيه������ا عمر الكون نحو 

ملي������ون �سنة. وقد اأجر ه������ذا الكت�ساف كل 

قل تقريباً( على التفكري  واحد من������ا )على الأ

بجدية ببدايات الكون. 

ن  وقد اأمك������ن القيام بقيا�س������ات قابلة لأ

أو تنفي اجل������دالت الكونية، و�رسعان  تثبت ا

ما اكت�ست نظرية النفجار الكبري يف اأقل من 

ع�رس �سنوات �سكلها احلايل، وانت�رست ب�سكل 

وا�س������ع جداً بني الباحثني. كنُت يف بحث عن 

اجلاذبي������ة وبداي������ة الك������ون )الكوزمولوجيا( 

أنهيته يف ع������ام 1971 اأ�س������ف كوزمولوجيا  ا

البي������غ بانغ ب� »النموذج املعياري«، وذلك لكي 

أنني مل اأكن اأعترها مثل  أمي������ز بو�سوح واقع ا ا

عقيدة عل������ى اأي كان اأن يق�س������م بولئه لها، 

بل مثل قاعدة م�سرتكة ي�ستطيع الفيزيائيون 

وعلم������اء الفل������ك انطالقاً منه������ا اأن يناق�سوا 

ح�ساباتهم واأر�ساده������م الكوزمولوجية. وقد 

ظل بع�س الفيزيائيني والفلكيني املحرتمني، 

 Fred ألفف������ن وفريد هوي������ل مث������ل هان�������س ا

Hoyle غري متفقني مع الجتاه الذي اأُجمع 
عليه فاأ�سبح اأكرث فاأكرث عمومية. وقد هاجم 

جماع نف�سه������ا، مدافعني  بع�سه������م فك������رة الإ

ع������ن مثال نوع من ال������درب امل�سيء للعلم يف 

تطور دائم، حيث يتاب������ع فيه الباحثون كلهم 

اأفكاره������م اخلا�س������ة ومي�س������ي كل منهم يف 

اجتاهه اخلا�س. لكن انقطاع الت�سالت بني 

العلماء ميثل اأخطاراً اأكر بكثري من العتماد 

أنه خاطئ.  جماع �سيظهر يف النهاية ا املبكر لإ

جماع وحده ي�سم������ح للعلماء باأن يركزوا  فالإ

على احل�سابات والتج������ارب القابلة اأن تبني 

له������م اإذا كانوا على �سواب اأو على خطاأ واأن 

حتدد لهم، عر الفر�سي������ة الثانية، الطريق 

الذي يج������ب اتباعه باجت������اه اإجماع جديد. 

وهك������ذا ي�ست�سهد كوهن حمق������اً بقول ماأثور 

لفرن�سي�س بيكون Francis Bacon يقول: 

»تنبثق احلقيقة ب�سهولة اأكر من اخلطاأ منها 

من العماء«.

ولية يف  وكانت فيزي������اء اجل�سيم������ات الأ

بداية ال�سبعين������ات تدخل هي اأي�ساً يف فرتة 

علم عادي.ومل يكن ال�سوا�س الذي كانت توجد 

فيه قبل ذلك ناجماً عن نق�س يف املعطيات، 

بل عل������ى العك�س متام������اً، من غي������اب اإطار 

نظري مقنع من اأجل تف�سري هذه املعطيات. 

وعندها اأدى تق������دم نظري وبع�س التجارب 

اجلديدة اإىل اإجماع بني فيزيائيي اجل�سيمات 

الدقيقة، وال������ذي جت�سد فيما ن�سميه اليوم، 

أي�ساً، النم������وذج املعياري.  يف هذا املج������ال ا

ومع ذلك ظل بع�������س الفيزيائيني مت�سككني 

بع�س الوقت، مطالبني بتجارب اإ�سافية من 

اأج������ل اإثبات  النم������وذج اأو مرتافعني ل�سالح 

تف�سري اآخر للمعطي������ات التجريبية. وعندما 

أوؤكد اأن كل تف�سري اآخر للمعطيات ب�سع  كنت ا
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أنه مل يكن على  وم�سطن������ع، كان بع�سهم يرد ا

حكام اجلمالية. وكانت  العلم غري اإقام������ة الأ

جابة �ست�سحك كوه������ن، اإذ بالن�سبة  هذه الإ

له »يتجاوز دائم������اً فعل املحاكمة الذي يقود 

العلماء اإىل رف�س نظرية كانت مقبولة �سابقاً 

املقارنة الب�سيطة له������ذه النظرية مع العامَل«. 

أية �سل�سلة من  ميكننا اأن ناأخذ بعني العتبار ا

املعطيات يف عدد كب������ري جداً من النظريات 

املختلفة. واحل�سم ل�سال������ح اإحداها يجرنا 

ناقة والتجان�س  على تقدير هذا النوع من الأ

والعاملي������ة الت������ي جتعلها جديرة ب������اأن توؤَخذ 

جدي������اً. وكوهن لي�س اأول من لفت نظرنا اإىل 

 Pierre هذه النقطة -فقد �سبقه بيري دوهم

Duhem واآخرون- لكنه فعل ذلك بطريقة 
مقنعة جداً. 

ويف الوق������ت احلايل تنتم������ي معار�سات 

النم������وذج املعياري بدرجة كبرية اإىل املا�سي. 

ويع������رتف العامل كله عملي������اً اأن هذا النموذج 

ياأخذ بعني العتبار ب�سكل �سحيح الظاهرات 

املر�س������ودة. فنحن نعي�س ف������رتة جديدة من 

العل������م الع������ادي؛ فالنظري������ون يح�سب������ون ما 

يت�سمنه النموذج املعياري ويقوم التجريبيون 

باختبار احل�سابات. وكما يقبل كوهن نف�سه 

بذل������ك، فهذا منط العمل الذي ميكن خالل 

فرتة علم عادي اأن يجعلنا نكت�سف �سذوذات 

جترنا على عبور اخلطوة التي �ستقودنا اإىل 

ما وراء النموذج احلايل. 

�س������ف، مل تكن هذه الروؤية املفيدة  ومع الأ

حرى الت������ي كانت �سبب �سهرة  والب�سرية بالأ

كرث �سهرة من اأعماله يبقى  كوهن. فاجلزء الأ

و�سف������ه للثورات العلمي������ة وروؤيته للتقدم يف 

العلوم � وحتديداً حيث ي�سل ب�سكل خطري. 

فم������ا الذي ح������دث اإذن؟ وم������ا الذي قاد 

كوه������ن خ������الل حيات������ه اإىل ه������ذا الت�سكك 

اجل������ذري، اإىل هذه الروؤي������ة الغريبة للتقدم 

العلمي؟ لي�س اجلهل بالتاأكيد. فمما ل �سك 

أنه ا�ستطاع اأن يفهم اأكرث من اأي �سخ�س  فيه ا

اآخر ف�سولً عديدة من تاريخ الفيزياء. لقد 

اكت�سفت موؤ�رساً حول فكر كوهن خالل املرة 

خرية التي التقيته فيها. وكان ذلك يف عام  الأ

 Padoue 1992، خ������الل احتفال يف ب������ادو

ربعمئة  حياء الذكرى الأ يف اإيطالي������ا، وكان لإ

ألقاه������ا غاليليه يف  وىل التي ا للمحا�������رسة الأ

أنه  جامعة هذه املدين������ة. وكان كوهن يروي ا

كان مدر�س������اً �ساباً للفيزياء يف عام 1947 يف 

هارفارد، وكان يدُر�������س فيزياء اأر�سطو فاأتاه 

حد�������س: »كيف كان ميك������ن لعبقريته املميزة 

اأن تهج������ره اإىل هذا احل������د ما اأن كان يلتفت 

باجتاه درا�سة احلرك������ة وامليكانيك؟ وباملثل، 

اإذا كانت عبقريت������ه تهجره يف تلك اللحظة، 

فلم������اذا اأُخذت كتاباته ح������ول الفيزياء بهذه 
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اجلدي������ة على مدى عدة ق������رون بعد مماته؟ 

أ�سي  جزاء يف را )..( وفجاأة، جتمعت هذه الأ

بطريق������ة جديدة، بحي������ث تو�سعت متاماً يف 

موا�سعه������ا. وظلل������ت مذهولً م������ن املفاجاأة، 

أر�سط������و بدا يل فج������اأة فيزيائياً ممتازاً،  ن ا لأ

أنها  أبداً ا اإمن������ا بطريقة مل اأكن قد اعتق������دت ا

ممكنة«.

وقد �ساألت كوهن ما الذي كان قد فهمه 

ر�سطو. فل������م يجب على  فج������اأة بالن�سب������ة لأ

�س������وؤايل، لكنه كتب يل ليخ������رين اإىل اأي حد 

كان له������ذه التجربة اأهمي������ة بالن�سبة له: »اإن 

وىل )لكتابات  ما قلبته قراءتي ال�سخ�سية الأ

أر�سط������و يف الفيزي������اء( كان فهم������ي ولي�������س  ا

عمال������ه. وما جعل من هذا التغري  تقديري لأ

اأمراً عظيماً حقيقياً بالن�سبة يل كان التحول 

الذي كان يعمله مبا�رسة يف فهمي )ولي�س هنا 

أي�س������اً يف تقديري( لطبيعة النتائج العلمية،  ا

وب�س������كل خا�س ج������داً لكت�ساف������ات غاليليه 

ونيوتن«.

وق������راأت بعد ذلك بف������رتة مقالة لكوهن، 

أنه كان  كتبه������ا يف عام 1977، وي�������رسح فيها ا

أر�سطياً،  قد تعلم، دون اأن ي�سب������ح فيزيائياً ا

اأن يحاك������م كما ل������و كان اأح������د الفيزيائيني 

ر�سطي������ني، اأي اأن ي������درك احلرك������ة كتغري  الأ

نوعي جل�سم ما، م�سابه لتغريات نوعية كثرية 

ن تُدَر�س  حرى منها حالة قابلة لأ اأخرى، بالأ

لذاته������ا. ظاهرياً، فقد جع������ل هذا الختبار 

كوهن يع������ي اإمكاني������ة اعتم������اد وجهة نظر 

أ�سك اأن هذه  كل رجل عل������م ندر�سه. اإنن������ي ا

همي������ة يف حياة كوهن  اللحظ������ة كانت من الأ

أنه اأعد مفهوم������ه لتغري النموذج  اإىل درج������ة ا

ر�سطية  ابتداء من هذا املرور من الفيزياء الأ

اإىل الفيزي������اء النيوتنية- اأي امل������رور )الذي 

اأخ������ذ يف الواقع قروناً عدي������دة( من حماولة 

اأر�سطو اإعطاء و�سفاً نوعياً منهجياً ومطلقاً 

للطبيع������ة اإىل التف�سريات الكمية التي قدمها 

نيوتن لظاهرات خمت������ارة بعناية، مثل حركة 

الكواكب حول ال�سم�س.

مر يتعلق فعاًل بتغري  ويف الواق������ع، كان الأ

أراد اأن  يف النم������وذج. لك������ن يبدو اأن كوه������ن ا

يل�س������ق هذا النموذج عل������ى الثورات العلمية 

خرى كافة. وله������ذا فهو يتوافق متاماً مع  الأ

و�سفه لتغري منوذج م������ا. فاأولً، من ال�سعب 

جداً فعلي������اً بالن�سبة لعامل معا�������رس اأن ي�سع 

طار الفك������ري لفيزياء اأر�سطو.  نف�س������ه يف الإ

وثانياً، فاإن تاأكيد كوهن على اخلطاأ الالحق 

ل������كل روؤيا للحقيق������ة، اإذا مل تك������ن �سحيحة 

لكرتوديناميكا  أو لالإ ا النيوتن������ي  للميكاني������ك 

أدن������ى �سك على  املك�سويلي������ة، ينطب������ق ب������ال ا

ر�سطية.  الفيزياء الأ

ولكن الث������ورات يف العلم ل تبدو موافقة 

لو�س������ف كوه������ن اإل يف حال������ة النتقال، يف 

فهمنا للطبيع������ة، من ال�سوية ما قبل العلمية 

اإىل العلم احلديث. فولدة الفيزياء النيوتنية 
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كانت بالتايل نوعاً من التغري الفائق للنموذج. 

ولكن مل يح�سل من������ذ ذلك احلني اأي تعديل 

يف اإدراكن������ا للحركة -ل املرور من امليكانيك 

ين�ستاين������ي ول  النيوتن������ي اإىل امليكاني������ك الأ

املرور من الفيزياء الكال�سيكية اإىل الفيزياء 

الكمومي������ة- يوافق و�سف كوه������ن لتغريات 

النموذج. 

خرية  أو الع�رسين �سنة الأ وخ������الل الع�رسة ا

م������ن حياته، كر�������س كوهن نف�س������ه للفل�سفة، 

متعلقاً ب�سكل اأدق با�ستك�ساف معنى احلقيقة 

والواقع، وهم������ا �س������وؤالن كان قد طرحهما 

ب�س������كل خمت�رس قبل ذلك ب�سن������وات يف بنية 

الث������ورات العلمية. وبعد م������وت كوهن، كتب 

أنه كان  ريت�سارد رورتي Rrchard Rorty ا

نكليزية تاأثرياً  »اأكرث الفال�سفة الكاتب������ني بالإ

بعد احل������رب العاملية الثاني������ة«. واحلال اأن 

املواق������ف الفل�سفية لكوه������ن تت�سم بالت�سكك 

كال نف�س������ه الذي يف كتابات������ه التاريخية.  الأ

ألقاها يف  فق������د اأعلن مثاًل خالل حما�������رسة ا

أ�سدد على واقع  هارفارد عام 1992: »اإنني ا

يح������اء بوجود واقع ل  أنن������ي ل�ست ب�سدد الإ ا

حرى اأن  أريد بالأ ي�ستطيع العلم بلوغ������ه. بل ا

أق������ول اإن مفه������وم الواقع، كم������ا يطرح عادة  ا

يف فل�سفة العلوم، ه������و مفهوم من امل�ستحيل 

اإدراكه«.

أي������ي، كان الفيل�س������وف الراغماتي  ويف را

 Charles Sanders سارل �ساندرز بري�س�

Pierce ق������د اأو�سح منذ اأكرث من قرن معنى 
مفهوم الواقع. لكنني ل�س������ت قادراً، ل ذوقاً 

ول تربي������ة، على الف�س������ل يف النزاعات بني 

الفال�سف������ة. وحل�سن احلظ فلي�������س ثمة ما 

يفر�س عل������ى الفال�سفة اأن ميلوا كيف يجب 

أو  اأن تطب������ق حواراتهم على تاري������خ العلوم، ا

أنه  على البحث العلمي نف�سه، لي�س اأكرث مما ا

لي�س للعلماء اأن يق������رروا باأنف�سهم ا�ستخدام 

أو الطب.  اكت�سافاتهم يف التكنولوجيا ا

لق������د قدمت يف مو�س������وع حديث نُ�رس يل 

مالحظة ب������اأن قوانني الطبيع������ة بالن�سبة يل 

أياً كان  كفيزيائي هي واقعية باملعنى نف�سه )ا

هذا املعنى( لواقعي������ة ح�سى على الطريق. 

أ�سهر، كانت هذه املالحظة �سبباً  وبعد ب�سعة ا

ليتهمني فيه الفيل�سوف ري�سار رورتي باأنني 

أنني فيزيائي على  اأعتقد نف�سي ق������ادراً مبا ا

اأن اأح�سم ب�سهولة م�ساألتي الواقع واحلقيقة، 

أنف�سهم لهما منذ  واللت������ني كر�س الفال�سف������ة ا

اآلف ال�سن������ني. وهذا لي�س مع ذلك موقفي. 

أنه من ال�سعوبة مبكان التعبري  أع������رف ا فاأنا ا

أو  بدقة ما ال������ذي نعنيه بكلمات مثل واقعي ا

حقيق������ي. ولهذا، فعندما كتب������ت اأن كاًل من 

قوان������ني الطبيع������ة وح�سى الطري������ق واقعي 

باملعن������ى نف�سه للم�سطلح، فق������د تعمدت اأن 

اأ�سي������ف بني اأهلة »مهم������ا كان هذا املعنى«. 

اإنني اأحرتم جهود الفال�سفة من اأجل اإي�ساح 

أي�ساً اأن  هذه املفاهي������م، لكنني على يق������ني ا
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كاًل م������ن كوه������ن ورورتي نف�سيهم������ا كانا قد 

ا�ستخدم������ا اأحياناً خالل حياتهم������ا اليومية 

كلمات مثل واقعي اأو حقيقي دون اأن يطرح 

ذلك اأي م�سكلة بالن�سبة لهما. فل�ست اأرى اأي 

�سبب مينعنا من ا�ستخدامهما اأي�ساً يف بع�س 

�رسوحن������ا حول تاريخ العل������وم. اإن الفال�سفة 

ي�ستطيع������ون اأن ي������وؤدوا لنا خدم������ة كبرية يف 

حماولتهم اأن يو�سحوا ما نريد قوله بكلمتي 

واق������ع وحقيق������ة. ولكن عندم������ا يوؤكد كوهن 

أنه ي�سعب عليه مبا ه������و فيل�سوف اأن يفهم  ا

ما تعني اللفظت������ان حقيقة وواقع، فاإن ذلك 

أنه يعاين هو �سخ�سياً من �سعوبات مع  يبني ا

هذين املفهومني، ولي�س اأكرث من ذلك. 

أري������د اأن اأ�س������ف فكرتي  ويف اخلت������ام، ا

اخلا�س������ة ع������ن التقدم العلم������ي. فكما �سبق 

وقل������ت، ي�ستخ������دم كوهن التح������ول الذي يف 

التط������ور الدارويني: اأي حتول التح�سني غري 

������ه نحو اأي هدف كان. اإن التحول لي�س  املوجَّ

�سيئ������اً �������رسط اأن نعدل فيه تعدي������اًل طفيفاً: 

فتق������دم الفيزي������اء ي�سبه تق������دم التطور اإمنا 

ب�سكل تراجعي. فكم������ا اأن اأ�سول الب�رسيات 

أ�سعر  خرى ترج������ع اإىل خملوق ا والثدييات الأ

من احلق������ب الكريتا�س������ي، كان يبذل جهده 

فالت م������ن الدينا�س������ورات، ومثلما على  لالإ

غرار هذا املخلوق ترجع الدينا�سورات كافة 

رجح اإىل  ر�س على الأ واحلياة كلها عل������ى الأ

أولية«، كذلك فقد  »كرية ذرية قبيل بالزمية ا

أينا علوم الب�رسيات والكهرباء واملغنطي�سية  را

تن�سهر يف ع�رس مك�سويل لت�سكل ما ن�سميه 

لكرتوديناميكا، ث������م �سهدنا خالل  الي������وم بالإ

لكرتوديناميكا تن�سهر  خ������رية الإ ال�سنوات الأ

م������ع نظريات ق������وى طبيعية اأخ������رى لت�سكل 

ولية. ونحن  النموذج املعياري للج�سيمات الأ

مام  ناأم������ل اأن اخلطوة الكبرية القادمة اإىل الأ

للفيزي������اء �ست�سهر نظري������ة اجلاذبية وكافة 

ولية يف نظرية  فروع فيزياء اجل�سيم������ات الأ

واحدة موح������دة. وبهذا اله������دف اإمنا نعمل 

موال امل�ساهمة. وعندما نكت�سف  ون�رسف الأ

ه������ذه النظرية فاإنها �ست�سب������ح عندها جزءاً 

من و�سف حقيقي للواقع.

ولد �ستيفن واينرغ يف عام 1933، وكان 

زمياًل لتوما�س كوه������ن يف بداية الثمانينات 

أ�ست������اذاً يف موؤ�س�سة  عندم������ا كان كل منهما ا

ما�سا�سو�ست�س للتكنولوجيا. 
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 ول������د توما�������س كوه������ن يف ع������ام 1922، 

وق������دم اأطروحة الفيزياء النظرية يف جامعة 

هارف������ارد بعد احلرب مبا�������رسة. وقد تُرجم 

كتابه ال�سهري الذي ظهر يف عام 1962 بعنوان 

بنية الثورات العلمية اإىل خم�س وع�رسين لغة 

وبيع منه اأكرث من مليون ن�سخة يف العامل. 

 

هل ميكن ملفاهيم اأعدها �سارلز داروين 

نواع احلية اأن تطبق  من اأجل فهم تط������ور الأ

على النظريات العلمية؟ 

 نيوتن

أين�ستاين ا

كانت اأفكار نيوتن قد ولدت منوذجاً كان 

ب�سكل������ه النهائي قد طب������ع الفيزياء كلها ملدة 

اأكرث من قرن. وظهر منوذج جديد يف بداية 

أين�ستاين،  القرن الع�رسي������ن بف�سل اأعم������ال ا

لكن������ه مل مينع امليكاني������ك النيوتني من البقاء 

ن.  فعالً ومن ا�ستمرار تدري�سه حتى الآ
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لكي يعد نظريت������ه يف الكهرباء واملغنطي�سية 

ق������ام جيم�س كلرك ماك�سوي������ل يف بداية عام 

آلية لو�سط، هو  1870 بالعتم������اد على روؤية ا

مواج تنت�رس مثل حركة  ثري، حيث كانت الأ الأ

تداخل. لق������د مت التخلي اليوم كلياً عن هذا 

التمثيل الذي يبدو لنا اليوم غريباً جداً، لكن 

املعادلت امل�ستخل�سة من اأعمال مك�سويل ل 

تزال معتادة وم�ستخدمة بني الفيزيائيني. 

 ل تختلف موا�سيع فيزيائيي اجل�سيمات 

أبداً عن املوا�سيع التي در�سها نيلز بور. ا

 

كان ميخائي������ل ف������اراداي هو اأ�س������ل مفهوم 

احلق������ل القائم يف قلب الفيزي������اء املعا�رسة، 

�سا�سية التي  لكن ل �سيء يوؤكد اأن النظرية الأ

يجب اكت�سافها �ستعتمد عليه. 

 ع������امل الفيزياء الفلكي������ة فريد هويل هو 

اأحد علم������اء الفيزياء الفلكية النادرين الذي 

جماع الذي ي�سكل  قاوم منذ ال�سبعين������ات الإ

»النم������وذج املعي������اري« يف الكوزمولوجيا، األ 

وهو منوذج النفجار الكبري. 
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أر�سط������و هي اأ�سل  اإن درا�س������ة ن�سو�س ا

املنهج التاريخي والرتب������وي لتوما�س كوهن. 

يام بعد الظهر من عام 1948،  ففي اأحد الأ

اأدرك يف الواق������ع فج������اأة اأن اأر�سطو مل يكتب 

فيزي������اء نيوتني������ة رديئة، بل فل�سف������ة يونانية 

جيدة. واإمكانية املرور هذه من اإطار فكري 

وىل  اإىل اآخر ه������ي التي قدمت ل������ه املادة الأ

لتحليله للثورات العلمية.

¥µ
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أ يدرك  ن�سان، منذ بد� أ منذ وعي �لعقل عند �لإ �حل�سارة تر�ث �إن�ساين، بد�

أن������ه يتحرك يف كل �لجتاهات يف �سبي������ل �ملحافظة على هذ�  أن������ه موجود. و� �

�ملوج������ود، دون �أن يُدرك معنى �حلركة، ومعنى �لعمل يف �سبيل �حل�سول على 

�لطعام ويف �سبيل �ملاأوى ويف �سبيل �لبقاء.

 فق������د كان ي�سع������ى ويعمل با�ستمر�ر، وب�سكل بد�ئ������ي ي�سبه بقية �لكائنات 

ن �لعقل با�ستطاعته  خ������رى، ولكن �لعقل عنده كان �أعلى مرتبة من غريه، لأ �لأ

باحث �سوري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمة

❁❁

ò

�شـــــــن الر�شــــــــــد

باكري حممود باكري

❁
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�شي������اء يف البيئ������ة التي حوله  اأن يُح������ّرك الأ

ل�شاحله. 

ن�ش������ان خ������ال مراحله  لق������د تط������ور الإ

ف�شل. ويف �شبيل  العميقة يف التاريخ نحو الأ

ف�شل م������ن كّل موجودات  احل�ش������ول على الأ

الطبيعة التي حوله، والطبيعة مليئة بكل ما 

يحتاج������ه من طعام وماأوى وملب�س، ولكنها ل 

تخدم������ه، بل هي طوع بنان������ه، فكان عليه اأن 

نها جاهزة للعطاء بقدر ما هو  ي�شتخدمها، لأ

جاهز لا�شتخدام.

جنا�س الب�رشية، كلُّ  ي�شارك يف ذلك كلُّ الأ

ح������رى كّل فرٍد ح�شب اإمكانياته 
أو بالأ �شعٍب ا

بداع والتطور.  وح�شب ح�شوره يف جمال الإ

ن�شان يت�شالح مع البيئة واملحيط  أ الإ وبدا

ال������ذي وجد فيه ل�شاحل������ه، واإذا مل ت�شاحله 

البيئة انتق������ل اإىل غريها يف �شبيل احل�شول 

ف�شل.  على الأ

�������رشُ وقامت القرى املتوا�شعُة،  تكونِت الأ

ن�شان بع�س  وحتركت الزراع������ة، و�شن������ع الإ

دوات التي ت�شاعده يف تنفيذ ما يريد من  الأ

اأعم������ال يومية تعود عليه مب������ردود اأف�شل و 

اأكرث. 

ر�س وا�شعة ج������داً وت�شتطيع ا�شتيعاب  الأ

ن�شان، ولكن  ذلك املخلوق املبدع الذي هو الإ

حيان م�شادة  حرَكت������ُه كانت يف كثري م������ن الأ

نتاج، فكان مثله مثل  لطبيع������ِة ال�شتقرار والإ

احليوان الالحم الذي يرى فري�سة جيدة بني 

آخ������ر اأ�سعَف منه، فكان عليه اأن  يدي لحم ا

أ�سهل  يح�س������ل عليها عن طريق الغلبة، ذلك ا

تناولً له من مط������اردة فري�سة جديدة. وكان 

�سعَف،  ن�س������ان باملقابل يزاحم �سبيَه������ُه الأ الإ

خر.  ليح�سل بجه������د اأقل على ما جن������اه الآ

فكان ال�س������دام وكان العدوان وكان القتتال 

وبالتايل كانت احلرب. 

وعلى مرِّ التاريخ تناوبِت ال�سعوب الغلبَة 

�سع������ف، وكاأن جذور  قوى �س������ّد الأ عن������د الأ

اإن�سان الغابة اأو حيوان الغابة ما تزال تعتمل 

جيال املتعاقبة منذ  يف عقله الباطن خالل الأ

ر�س.  وجوده على وجه الأ

وباملقابل، فاإن حب التع������اون مع اأقرانه 

موجوٌد يف طبعه، يف �سبيل الو�سول اإىل العي�س 

ف�س������ل. ف������كان التجم������ع وكان ال�ستثمار  الأ

النباتي وكان الّرع������ي، وكانت الزراعة وكان 

العمران يف البيئة التي يتواجد فيها، وتعامل 

مع الرتبة واإنتاجه������ا كما تعامل مع املاء وما 

يحتويه من اإنتاج غذائي.

أم������ام الطبيعة  ن�س������ان �سعيف ج������داً ا الإ

وجروتها، واأمام م������ا حتويه من بركان ونهر 

وبحر ومطر وقوى ل طاقة له بها، واأمام ما 

حتويه من وحو�س كا�������رسة ومرعبة ل ميلك 

الق������درة الكافية على رده������ا ومنع �رسورها. 

أنه ق������ويٌّ ج������داً اإذا ا�ستعمل عقله �سد  كما ا
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أو اكت�سف و�سائل  أو تعاون معه������ا، ا الطبيعة ا

الدفاع والردع �سد جروتها و�سد وحو�سها. 

ن�سان،  ن�سان عطوف جداً مع اأخيه الإ الإ

ن�سان.   جداً �سد اأخيه الإ
ٌّ
وباملقابل فهو وح�سي

خر،  ف������اإذا تاأزمت الوح�سّيُة يف نف�سه �سد الآ

كان مدّمراً ل يقف عند حد حتى ينتهي من 

خ�سمه، وبدلً من التعاون يف �سبيل العمران 

وامل�ساركة يف اخل������رات يف كثري من مراحل 

التاريخ الب�رسي، كان على النقي�س من ذلك، 

أبع������د حدود اخل������راب والدمار  يذه������ب اإىل ا

أو قلب.  والقتل، دون رادع من عقل ا

مثلة  والتاريخ املُدّوُن يعطينا كثرياً من الأ

نها قريبة جداً  املرعبِة عن ه������ذه املراحل، لأ

ر�س،  ن�سان عل������ى الأ من������ا بالن�سب������ة لعمر الإ

لف م������ن ال�سنني  وال������ذي ميت������د ملئ������ات الآ

اخلالية. 

قد يك������ون هناك ت�سادم يف امل�سالح بني 

اجلماعات الب�رسي������ة، وكل جماعة تعتقد اأن 

احلق لها يف ذلك، فيقع الت�سادم، واملنت�رس 

ُه  ي�س������ل اإىل ما يريد، حيث يعت������ر ذلك حقَّ

ال������ذي ح�سل عليه، ويكون الدفاع عن احلق 

وعن امل�سالح املُغت�َسبِة م�رسوعاً عند املظلوم 

خر،  �س������د الظامل الذي تطاول على حقوق الآ

وجتاوز حدود منفعته. 

اإن القبائ������ل القوي������ة والكثيف������ة الع������دد 

واملتخلف������ة واجلاهلة يف الوق������ت نف�سه، قد 

دم������رت كثرياً م������ن املمالك املتح�������رسة التي 

اأقامت عمرانها ونظامه������ا وجتارتها بعقلها 

أ�سف������رت اأعماٌل كث������ريةٌ من  الواع������ي، كم������ا ا

ال�سع������وب الهمجية عن تخري������ب الكثري من 

املناطق املتح�������رسة والتي كانت لقمة �سائغة 

أقبل������وا من املجهول،  ولئك الغ������زاة الذين ا لأ

يحملون معهم الطمع وحب الغنيمة والك�سب 

أيديه������م، في�سمحون  ل������كل ما ت�س������ل اإلي������ه ا

نف�سهم باجتياح ديار العمران، و�سلب كل ما  لأ

أيديهم دون رادع من وعي ودون  ت�سل اإلي������ه ا

مرر من �سمري. 

لق������د اأطل������ق التاريخ على بع�������س اأولئك 

الغزاة ا�س������م ) الفاحتني( ورفعهم اإىل مرتبة 

بطال، ورفع اأعماله������م اإىل موقع الأجماد  الأ

أنهم و�سلوا  الت������ي حتققت على يدهم علماً، ا

اإىل ما و�سلوا تاركني خلفهم الّدمار وخراب 

أل������وف املعذب������ني وامل�سطهدين  العم������ران، وا

وامل�رسدي������ن الذين باتوا بال ماأوى وبال وطن، 

دوا  يقتلهم اجلوع واملر�س واحلرمان وقد ُجرِّ

نَّ ذلك الت�رسف من 
من اأي عون ورحمة، وكاأ

حد   ل يجوز لأ
ٌّ
أولئك الطغاة حقٌّ طبيعي قبل ا

مراجعته ول قول �سيء فيه. 

فاإذا م������ا انقلبت اللّعنُة، ووقع هو وقومه 

حت������ت كارثة مماثلة، من قب������ل خ�سم اأقوى، 

خرين،  أذاقها لالآ ذاق الويالت نف�سه������ا التي ا

وعا�س ماأ�ساة مماثلة. 
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مكانيات  اإن اجلهود املبذولة والإ

املو�سوع������ة حت������ت ت�������رسف ملك 

ق������دمي مث������ل )كور�������س( مث������اًل من 

اأجل ال�سيطرة عل������ى العامل القدمي 

وقه������ره، والذي يقع اإىل الغرب من 

عامله ه������و مثل بالد مابني النهرين 

نا�سول وم�رس واليونان، اإن مثل  والأ

نعا�س  مكانيات كانت تكفي لإ هذه الإ

لوف  �سعبه واإعمار بلده، واإطعام الأ

من النا�س، ورفع �سوية احلياة عند 

معظم �سعبه. 

�سكندر من دفع  ������َف الإ
ّ
كم تكل�

م������وال، واإع������داد العتاد وجتهيز  الأ

خرين من اأجل فتح  الرجال لالجتاه نحو الآ

أمل  البالد ون�������رس �سلطانه يف ديار لي�ست له ؟ ا

ن تعمر  مكانيات املبذولُة كافيًة لأ تكن تلك الإ

بل������ده، وتو�سع فيها الزراعة والتجارة، وتن�رس 

أمل تكن  فيه������ا العلم واملعرف������ة والعم������ران ؟ ا

قادرة على رفاه �سعبه واإطعام اجلياع يف كل 

مملكته ؟ ثم ه������ل حمل معه هو اأو غريه من 

ظهار القوة، ر�سالة نبيلة  الغزاة الطاحمني لإ

أو ثقافة متمّيزًة اأو ح�سارة نرّية يريد ن�رسها  ا

أم اأن حب ال�سيطرة  بني الب�رس اجلاهل������ني؟ ا

ن  �سباع طموحه دفعه لأ وحب اإظهار القوة لإ

خري������ن، مقتحماً كل بلد  ين�س������اح يف بالد الآ

نه فاحت عظيم، وال�سعوب  يقف يف طريقه لأ

الت������ي وقعت حتت حوافر خيل������ه كانت مادة 

أولية لتلبية طموحه و�سحايا بريئة لأجماده  ا

احلربية التي ل ترحم. 

اجلي�س الذي ي�سري نحو هدف ما يحتاج 

اإىل طع������ام و ك�ساء وماأوى وعتاد، فكان ذلك 

يقع عل������ى ح�ساب املغلوب������ني الذين يتكّفلون 

رزاق  مبثل هذه التبع������ات، فكانت تُ�َسادُر الأ

من مواد للتموين ومن حيوان للحمل والنقل 

واإطع������ام اجلي�������س، واأحيانا ت�س������اق الرجال 

خلدمة الغالب وللم�ساركة يف احلرب. وكثرياً 
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�رس وال�سبي.  طفال يف الأ ما تقع الن�ساء والأ

ومعظم اجليو�س القدمية واحلديثة كانت 

ت�سري وترتك خلفها اخلراب والدمار للعمران 

ن�سان.  وغريه وترتك املعاناة والعذاب لالإ

يق������ول التاري������خ: اإن زعي������م قبائل الهون 

أوروب������ة القدمية  أتي������اّل- دخل ا املغولي������ة – ا

قادماً من ال�رسق، وكان الع�سُب ل ينبت حتت 

ر�س خراباً،  حوافر ح�سانه، اأي اإنه يرتك الأ

ومعه قبائله الكثيفة واملتخلفة التي ل تعرف 

الرحمة، وروايات التاريخ عن اأعمال الغزاة 

والفاحتني كثرية يف ال�رسق والغرب. 

آ�سيا –  أوا�سط ا ان�ساحت قبائل الهون من ا

منغوليا – بقيادة جنكيز خان باجتاه ال�سني 

ثم باجتاه الغ������رب، ت�سق������ط املمالك وتفتح 

املدن، وتخرب العم������ران، وت�سبي وت�سلب ما 

أبناوؤه واأحفاده  جتده يف طريقها، واأتى بعده ا

مث������ل هولك������و وتيمورلنك ليكمل������وا زحفهم 

باجت������اه ال�رسق الق������دمي، ومل يكونوا يحملون 

معهم قيم������اً ح�سارية يري������دون زرعها عند 

ال�سعوب املغلوبة بل كانوا جمرد غزاة اأقوياء 

بجيو�������س كثيفة تقتحم ما جتده يف طريقها، 

وتخلُّف وراءها اخلراب والعذاب. وتقود يف 

عودتها قوافل حممل������ة مبا �سلبته من البالد 

املغلوب������ة وكاأنه������ا حق مكت�س������ب و�سلت اإليه 

جيو�سهم وجحافله������م، مثلما فعل تيمورلنك 

عند عودته اإىل �سمرقند. 

كان������ت الق�سطنطينية عا�سم������ة متميزة 

بعمرانها وعلومه������ا وجتارتها وح�سارتها يف 

أوائل الع�س������ور الو�سطى، وكان������ت عا�سمة  ا

لدول������ة راقي������ة يف ع������رف ذل������ك الزم������ن – 

مراطوري������ة البيزنطية – دخلها الفرجنة  الإ

وروبي با�سم الدين  القادمون من الغ������رب الأ

ليحتلوا ال�رسق ويخل�سوه من امل�سلمني الذين 

كانوا بعرفهم – كفاراً – ولينقذوا بلد ال�سيد 

أيديهم. فكان������ت الق�سطنطينية  امل�سي������ح من ا

لقمة �سائغة باأيديه������م وهي م�سيحية مثلهم، 

أوه من ترف يف  ولكن تخلفهم وفقرهم وما را

بلد مل يكونوا �ساهدوه من قبل، دفعهم لنهبها، 

ولتخري������ب ما خربوه منها دون رادع من قيم 

�سل لي�ست  أو اأخالقي������ات معينة، وه������ي بالأ ا

هدفهم، واإمنا كانت يف طريق عبورهم نحو 

نا�س������ول لالجتاه نحو بيت املقد�س فكانوا  الأ

كارثة عليها بدل اأن يكونا عوناً لها. وعادوا 

أتوا اإىل بالدهم مكتفني مبا غنموه  من حيث ا

من مدينة لي�ست هدفهم.

������ا مو�سوعيني فيجب اأن ل نقفز  واإذا كنَّ

ف������وق الن�زاعات وال�سدام������ات التي حدثت 

�سالمية ب�سكل عام.  يف املنطق������ة العربية والإ
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�سل �������رساع �سلطٍة ونفوذ قبل اأن  وكانت بالأ

تكون �������رساع دين ومذاه������ب، وكان بع�سهم 

ثارة احلمّية عند النا�س  يتخذ الديَن ذريعًة لإ

الب�سطاء وبني العامة كي ي�سريوا خلفه ويكونوا 

عوناً له يف �سبيل حتقيق مقا�سده ال�سيا�سية 

وال�سلطوية التي ي�سعى اإىل حتقيقها. 

وقد �ُسفكت دماء كثرية اإ�سالمّية اإ�سالمّية، 

أوروب������ة دماء كثرية م�سيحّية  كما �سفكت يف ا

ن�ساين يعي ذاته  م�سيحّية. ولو كان العقل الإ

ب�سكل مو�سوعي ونبي������ل، وي�ستطيع التحكم 

وقف الكثري من  يف نزوات������ه غري املعقول������ة، لأ

حيا بالداً  ال�رساعات ومن �سفك الدماء، ولأ

كان������ت بحاجة اإىل حي������اة، يف زمن يكرث فيه 

اجلياع واملحاجون اإىل ماأوى ورعاية. 

ن�سان  ن������ا املتوّرمة عند الإ ولكن نزعَة الأ

ن�سان.  جتعل������ه اأحياناً يتج������اوز اإن�ساني������ة الإ

وتدفع������ه لرتكاب اأق�سى احلماقات التي هو 

وقومه واأقوام اأخرى بغنى عن اخلو�س فيها 

ول �رسورة لها. 

العامل والفقي������ه واملتعبُِّد والكاتب واملفكر 

يحتاج������ون اإىل نوع من ال�ستق������رار النف�سي 

وامل������ايل والبيئ������ي والجتماعي ك������ي يقّدموا 

خرين اإنتاج عقولهم امل�ستنرية من املعرفة  لالآ

ت  والف�سيل������ة. وه������ذا ل يتواج������د اإذا امتالأ

ال�ساح������ة بالفو�سى وال�سط������راب وال�رساع 

وراق  عل������ى ال�سلطة، وخا�سة اإذا اختلطت الأ

ال�سليمة وامل�سللة و�سار الطريق غري وا�سح 

املعامل. 

قامت يف اأوروبة دوٌل نا�سئة، ا�ستفادت من 

علوم الأمم املج������اورة وال�سابقة لها يف العلم 

غريق والرومان والعرب.  واحل�سارة مثل الإ

وب������داأت الدول القوية فيه������ا تعمل على ن�رس 

اأجنحته������ا على كثري من ال�سع������وب املجاورة 

بالقوة، وحماولة ك�س������ب امل�سالح من ح�ساب 

خرين، ودار�ُس التاريخ يعرف ذلك.  الآ

وجاء نابليون يري������د الن�سياح نحو العامل 

خرين  القري������ب والبعي������د، ويريد تطوي������ع الآ

بالق������ّوة ل�ساحله، وو�سل������ت قواته اإىل م�رس 

واإىل �������رسق املتو�سط، وو�سل������ت اإىل اأطراف 

أوروب������ة، ولكنه عاد يحمل  مو�سك������و يف �رسق ا

معه اخليبة واأحالم النت�سارات التي حققها 

يف طريقه �سد بع�س ال�سعوب. وما الغاية ؟  

لقد كان �سدامه �س������دام م�سالح، ل �سدام 

دف������اع عن النف�������س، ول لن�رس القي������م واملثل 

حقاق  العلي������ا التي يحملها اإىل الع������امل، ول لإ

أو اإعادة �سالم �سائع يف متاهات  حق مهدور ا

بية التي كان يحلم بها. 
ّ
الطموحات اخلل�

وذهب �سحية تلك النزوات وال�سدامات 
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ماليني الرجال من خرية ال�سباب، ومن العديد 

من ال�سعوب الت������ي اأ�سابتها ويالت املعارك، 

تربة والثل������وج، ومياه  وح������ال والأ تاأكله������م الأ

أولية ل قيمة  نهار، وكاأنهم مادة ا البح������ار والأ

لها ل�سنع اأح������الم خيالية واإقامة انت�سارات 

خلبّية، مت������الأ جماجم الق������ادة الطموحني. 

ويدخ������ل باري�س عا�سمة بلده ممتطياً �سهوة 

جواده، حيث ت�ستقبله اجلماهري كبطل حقق 

مته الكثري من الأجماد.  لأ

أم������ا املاليني الذي������ن ذهبوا بج������ّرِة قلم  ا

ب�سيطة كافرة نتيجة حمقة وطموحه، وبكاء 

أبنائهن الراحلني،  أرواح ا ماليني الن�ساء على ا

وخ������راب األوف الق������رى والبل������دان، وتدمري 

العم������ران، فهذا بعيد عن احلدث وبعيد عن 

التفكري اأ�ساًل. 

أوروب������ة  وتن������اوب املل������وك والق������ادة يف ا

أو ما ي�سبهها، هذا يل وهذا  العنجهية نف�سها ا

ل������ك، وتبودلت ال�سدامات والقتتال، وكانت 

املاآ�سي املتبادلة، والعنف الذي ل مرر له. 

وج������اء هتلر، وحترك������ت يف نف�سه عظمُة 

عراق تتمايز  نا القاتلة، وظن اأن الأ الّذات، والأ

بني جيد واأج������ود، واأغرته الق������وة اجلاحمة 

ت ثكناته  التي حملها يف نف�سه بعد اأن امتالأ

ت خمازنه باأ�سلحة الدمار،  باجليو�س، وامتالأ

أ�سّد م������ن جنكيز خ������ان، واأق�سى من  ف������كان ا

تيمورلنك. يريد و�س������ع العامل املعا�رس حتت 

أوائل  أ يتمدد حت������ى و�سل اإىل ا جناح������ه، وبدا

ال�������رسق واإىل اأطراف مو�سك������و، فما ا�ستطاع 

خرين، ولكن بكارثة  م�سّياً وانح�رس مث������ل الآ

اأودت بع�رسات املاليني من اجلن�س الب�رسي، 

لوف من املدن والبلدات والقرى  وبع�رسات الأ

ن�سانية  َرِة، والتي �س������ارت عبئاً على الإ املدمَّ

املنكوبة.

ر�س واأممها بغنى  كان العامل الكب������ري والأ

عن كل هذه النزوات الكارثية القاتلة. 

مكانيات  كل ه������ذه اخل�سائر املذهلة، والإ

رقام عن ح�رسها. لو  املهدورة التي تعجز الأ

و�سعت يف خدم������ة الب�رسية، يف خدمة العلم 

واحل�سارة، يف اإطعام جياع العامل، يف عمران 

ر�������س الذي هو ملكن������ا جميعاً ول  كوكب الأ

يزاحمنا عليه اآخرون من كواكب اأخرى، كل 

مكانيات لو و�سعت يف خدمة الب�رسية  هذه الإ

بوعي وعقالنية لكانت تكفي اجلميع. 

ه������ذه النموذجّيُة م������ن التفكري قد تكون 

غري مقبولة عند بع�س العارفني، والتي هي 

أ�سب������ه باأحالم املدينة الفا�سل������ة، ومع ذلك،  ا

ملاذا ل تكون حقائق مدينة فا�سلة، بدلً من 

ن�سانية املعذبة ما  ح������الم. وطموح������اُت الإ الأ

تزال تخو�س عذاباتها، ومت�سغ اآلمها اأماًل 

ف�س������ل يف حياة كرمية،  يف الو�س������ول نحو الأ

م������ع ال�سعي لعدم حتمي������ل الب�رسية مثل هذه 

العذابات التي تثقل كاهلها. 
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أكرَث القرون كوارث  القرن الع�رسون كان ا

ن�ساني������ة، مبا حم������ل اإليها  وقع������ت عل������ى الإ

من ح������روب وماآ�سي ودمار �س������د كل �سيء. 

وباملقابل، كان القرن الع�رسون القرن الوحيد 

الذي جعل العقل الب�رسي يراجع ذاته، ففي 

أُوقفت جتارة العبيد، ومل  القرن التا�سع ع�رس ا

ن�سان �سائمًة تُباع يف �سوق النخا�سة،  يع������د الإ

ويف الق������رن الع�رسين ب������داأت الب�رسية تدخل 

)�سن الر�سد( 

حداث الكارثية التي  بعد اخلروج من الأ

أدرك������ت اأن ما متلكه  م������رت عليها، وبعد اأن ا

م������ن و�سائل الدم������ار واخل������راب ميكنها اأن 

تق�سي على كل �سيء حتى على الذات التي 

متلكها. 

أ العقل ي�ستيقظ �سيئاً ف�سيئاً، وبداأت  ب������دا

ن�ساني������ة والأممية  املوؤ�س�س������ات اخلدمي������ة الإ

تنمو رويداً رويداً، وتدخل يف جمال التعامل 

ن�س������اين مع بع�سها ولو ب�سكل بطيء، بدلً  الإ

أ العقل الب�رسي  من الت�سادم الال اإن�ساين، وبدا

مراجعة الذات حماولً وقف اجلهل املدمر، 

وفتح الباب للوعي البّناء. 

أ العقل الب�������رسي يعي ذاته،  اإذاً، ه������ل بدا

ر�س؟ هل  ويدرك �سالحّيَة وج������وده على الأ

نا املري�س������ة واملزيفة اإىل  أ ينتقل م������ن الأ بدا

مرحل������ة ال�سم�ولية الر�سي������دة وال�ساملة لكل 

اأجنا�س الب�رس دون متييز؟ على رغم ح�سور 

رعن  ن�سان الأ الروا�سب املتخلفة يف عقلية الإ

أ الوعي  عند العديد من اجلماعات. وهل بدا

ن�سانية  ن�ساين يدخل يف بوابة الأخالق الإ الإ

أ يدرك امل�سوؤولية الكبرية  املتح�رسة؟ وهل بدا

امللقاة على عاتقه و التي تدفعه اإىل البتعاد 

ع������ن العدوان والدم������ار باإيجابية تو�سله اإىل 

ف�سل.  الر�سد والبناء وفتح املجال نحو الأ

ن�س������ان اأن ي�سنع اأقوى  لقد ا�ستط������اع الإ

اآلت الدمار التي ميكنه������ا اأن مت�سح احلياة 

ر�س،  العاقل������ة وغري العاقلة من على وجه الأ

نه  لك������ن جاهزيته �سعيفة عل������ى ما يظهر، لأ

�سيك������ون ه������و نف�سه م������ن جمل������ة ال�سحايا، 

وبالت������ايل لن يكون هناك من يقف �ساملاً على 

باب البيت. 

أوروب������ة اأكرث من  مل مي�������س عل������ى دم������ار ا

ن�سف قرن، حتى اأخذت تت�سالح مع نف�سها 

وتتعام������ل بامل�ساركة املتكافئ������ة يف �سبيل بناء 

آثار الدمار  الغد، على رغم وجود الكثري من ا

الذي اأحلقته احلرب العاملية بها. وعلى رغم 

ح�س������ور الكثريين مم������ن عاي�سوها على قيد 

احلياة، ويحم������ل الكثريون منهم انطباعاتهم 

املريرة عنها وعن ويالتها. 

ويبدو اأن �سع������وب العامل كلها بداأت تنحو 

ه������ذا النحو، وت�سعى لل�س������ري يف �سبيل �سالم 

ر�س وعمران يفي������د اجلميع، وثبت  يع������م الأ
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أو  أو املكانية ا للجمي������ع اأن الفوارق اللوني������ة ا

العقائدي������ة بني بني الب�������رس ل تعني �سيئاً يف 

أو  �سبيل بناء غد اأف�سل اإّل اإذا خرج جمنون ا

اأحمق من القمق������م، وعند ذلك ل اأحد يعلم 

ماذا �سيكون. 

يج������ب اأن تك������ون الكلمة الطيب������ة عابرًة 

للقارات، بدلً من اأن تكون ال�سواريخ عابرة 

نا  للق������ارات، كم������ا يجب اأن تقف ح������دود الأ

نا  املتعالية بالزيف والغ������رور، عند حدود الأ

يثار والت�سامح.  التي حتمل الر�سى وحمبة الإ

ويجب اأن يكون العق������ل امل�ستنري اأقوى بكثري 

م������ن العق������ل املتخل������ف، واأن يك������ون ال�سمو 

الروح������ي واملادي متالحَم������ني، حتى ي�سيئا 

طريق اخلري. 

لق������د اح������رتم التاري������خ خ������الل امل�سرية 

نبياء  ن�سانية الطويلة كل اأفعال واأقوال الأ الإ

دباء.  واحلكم������اء والفال�سفة وال�سع������راء والأ

تلك التي كان������ت �سموعاً ت�سيء درب احلياة 

ر�س. و�سج������ل التاريخ يف  ن�س������ان على الأ لالإ

�سطور و�سفحات املحبة ويف بنود العالقات 

فع������ال  ق������وال والأ ن�ساني������ة النبيل������ة كلَّ الأ الإ

ن�سان  احلكيمة التي ترفع وحتفظ كرامة الإ

 البّناء يف احلياة 
َّ
يجاب������ي وترعى ح�سوره الإ

أّيد كل فعل  وترعى م�س������ريه بكل عناي������ة، وا

ن�سان.  ير�سد ويقود اإىل �سمو و رفعة الإ

أولئك الطغاة  وباملقابل مل يحرتم التاريخ ا

الذين حملوا معهم اخلراب والدمار لل�سعوب 

نهم  أو ع������روا اأر�سها. لأ التي مروا عليه������ا ا

ترك������وا وراءهم خن������ادق ومقاب������ر وحرائق، 

وحمل������وا معهم غنائم اإن �سميناها غنائم. بل 

أ�سالب������اً و�سبياً واأ�رسى من بني  حملوا معهم ا

جن�سهم، حملوهم اإىل م�سري غام�س وبائ�س 

وخم������زي. ل ل�س������يء ول جل������رم ارتكبوه، بل 

نه������م كان������وا اأ�سعف من الغ������ازي املهاجم،  لأ

فوقعوا يف حبائل البوؤ�س وال�سقاء، وكان وراء 

ذلك خراب للعم������ران وللح�سارة التي جهد 

املنكوبون يف اإقامتها. 

يف ح������ني كان احلكم������اء يعتكف������ون يف 

ال�سوامع والزوايا، ين�رسون الت�سامح واملحبة 

خ������اء بني �رسائح النا�������س الب�سطاء وغري  والإ

الب�سط������اء، ويحمل������ون معه������م عن������اء الفقر 

واحلرم������ان يف �سبيل خري الب�رس دون متييز. 

فكان منهم م�سابيح ت�سيء درب النا�س نحو 

ف�سل، وكانوا ين�رسون اخلري والرتاحم، ول  الأ

أداة لقتل اأو خراب.  يحملون معهم ا

ر�سي������ة ب�سخامتها ت�سكل  اإن الك������رة الأ

أق������ل يف ات�ساع ف�ساء الكون  أو ا نقطة �سفر ا

أ�سبه بال �سيء يف �سجل الكون  املرتامي، فهي ا
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الكب������ري، ومع ذلك حتم������ل على ظهرها ذلك 

ن�سان، �ساحب  املخلوق العجيب الذي هو الإ

العقل املفك������ر واملدرك، والذي يحاول بعقله 

الذي ل يدرك اأن يف�رّس هذا الال�سيء وهذا 

ال�سيء. 

ر�س اأقل  ن�سان على هذه الأ وح�س������ور الإ

ر�س الوا�سع،  م������ن نقطة �سفر يف �سج������ل الأ

وهو مي������وت ويحيا، اأي اإن������ه يتجدد بوجوده 

ر�������س، وهو دائ������م احلركة  ف������وق �سط������ح الأ

والبحث، دائ������م التفك������ري، دوؤوب يف حركته 

أ�سياء  ل يه������داأ ول ميل، يوِجد من ال�س������يء ا

كث������رية، ومن املادة التي حوله ي�سنع ما يفيد 

اأعظم الفائدة، وما ي�رّس اأعظم ال�رسر. فهو 

ر�س جنة نعيم  ق������ادر على اأن يجعل م������ن الأ

قرانه من بني الب�������رس، اإذا تابع ال�سري  ل������ه ولأ

أما اإذا غلبت على  يف طريق اخلري للجميع. ا

تفك������ريه نزعة القبيلة البدائية، فهو �رّس على 

خرين.  نف�سه وعلى الآ

اإن مفاتيح اخلري ومفاتيح ال�رس بيده، اإنه 

ي�ستطيع اأن يجع������ل من نف�سه مالكاً للرحمة 

خر، ويجعل من العلم واملعرفة النبيلة  مع الآ

�سمى، اإذا تخلّى  �سلّماً اإىل ال�سعود نح������و الأ

 التكالب على 
ّ
نانية، وعن حب  ع������ن نزعة الأ

املنافع وامل�سال������ح التي هي من حق اجلميع 

ر�س، ولي�ست من حقه وحده.  على الأ

ي�ستطي������ع ب������كل ي�������رس اأن يتوا�س������ل مع 

بن������ي جن�سه من خالل العدي������د من الو�سائل 

املتاحة وي�ستطيع اأن يدرك اخلري والت�سامح 

خري������ن، وي�ستطيع اأن  والتعامل باملثل مع الآ

يُ�سِقُط احلق������د والكراهية م������ن نف�سه، واأن 

يكون كامل�سباح الذي ي�س������يء فين�رس �سوءه 

على كّل م������ن حواه وما حول������ه دون حاجب 

ودون متييز. 

اإن امل�ستج������دات احل�ساري������ة قادرة على 

اأن جتع������ل من املجتمع الب�������رسي اأ�رسة كاملة 

بكل ما تعنيه العبارة من امتياز. الت�سالت 

ال�رسيع������ة – املعلوم������ات املتواف������رة – العلم 

واملعرفة اللذان ميكنهم������ا اأن يدخال اأ�سيق 

خري������ن اإىل اخلري العام  النواف������ذ لرت�سيد الآ

واملتبادل. 

القدرات  بتكاف������وؤ  الكامل������ة  القناع������ات 

ألوانه و  عند العقل الب�رسي ب������كل اأجنا�سه وا

اأماكن تواج������ده اإذا توافرت له �سبل املعرفة 

واإمكانيات العلم. 

اإن التالقي الذي يحدث بني الب�رس يقود 

ن  بالتايل اإىل التع������ارف واإىل اخلري العام، لأ

خب������ار القدمي كان بطيئاً جداً وكان يحمل  الإ

يف طيات������ه الظل������م والكذب وع������دم املعرفة 

خر بال�سكل الدقيق وال�سليم.  بالآ

املوؤمت������رات العاملية، اللق������اءات الب�رسية 

الوا�سع������ة النت�س������ار من خ������الل املوؤمترات 

لعاب الريا�سي������ة الوا�سعة  واملنتدي������ات – الأ

التي ت�ساه������م كثرياً يف تالق������ي �سباب العامل 
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و�سعوبه م������ع بع�سهم، وم������ن جميع ال�رسائح 

أ�س������ود واأ�سفر، مما  أبي�������س وا الب�رسي������ة من ا

ي�ساعد كثرياً وكثرياً ج������داً يف اإزالة مفاهيم 

أو التمايز الب�رسي بني  ومقايي�س التفا�س������ل ا

عراق، ومم������ا ي�ساعد الب�رسية  جنا�س والأ الأ

للو�س������ول اإىل التفاه������م واإىل الوعي املعريف 

ال������ذي كان مفقوداً يف ال�ساب������ق بني اأجنا�س 

الب�رس. 

اإن التالقي احل�ساري والعلمي والتجاري 

يخلق م�ساحة من الود والرتاحم والتاآلف بني 

جميع ال�سعوب. 

اإن اللقاءات الريا�سية الوا�سعة النت�سار 

ب������ني �سباب الع������امل ويف جميع الق������ارات من 

خالل املناف�سات الريا�سية من اأجل الو�سول 

وملبياد اأو  اإىل النت�س������ار النبيل يف دورات الأ

ألعاب الق������ارات اأو غريها، تخلق بني �سباب  ا

ال�سعوب جميع������اً نوعاً من التب������ادل واللقاء 

حيان، مل  املع������ريف واحلمي������م يف كثري م������ن الأ

يكن يحدث يف ال�ساب������ق، وبحيث تزول كثري 

من القناعات اخلاطئة واملتوارثة يف وجدان 

جيال ال�سابقة.  الأ

دب ب������كل فروع������ه مث������ل الثقاف������ة  اإن الأ

وامل�رسح وال�سينما واملو�سيقا وال�سعر والكتاب 

بكل اأجنا�سه يك������ون �سلة و�سل نبيلة وراقية 

خر.  مع الآ

اإن املوا�سيع الغام�سة واملجهولة تخ�سع 

أ التف�سريات،  �س������وا عند كث������ري من النا�������س لأ

أ�سواأ  ي�س������ال ون�رس ا وبالت������ايل تظل معّر�سة لإ

الحتم������الت، وخا�سة عندم������ا يكون اجلهل 

هو الغالب عند الكثري من النا�س. 

م������ر الوا�سح واملع������روف يفتح عند  اإن الأ

امل�ستنريي������ن باباً وا�سعاً للح������وار والنقا�س يف 

ف�س������ل، ويف �سبيل  �سبي������ل الو�س������ول نحو الأ

أ، كم������ا اأن الت�سالت ال�رسيعة  �سوا جتاوز الأ

بني �رسائ������ح ال�سعوب اأ�سبح������ت قادرة على 

كبح جم������اح النزوات اخلاطئة التي تقود اإىل 

أنها قادرة على  ال�رس والعدوان والظلم، كما ا

مد يد العون للجمي������ع للم�ساعدة يف املاآ�سي 

ح������داث ولفتح احلوار والت�ساور وحماولة  والأ

الو�سول نح������و اخلري العام مثل ال�سعي لكبح 

مرا�س والعدوان، وحماولة اإزالة  املجاعة والأ

ر�س،  الفقر والتخلف يف اأي م������كان على الأ

والتي اأ�سبحت م�سافاتُه������ا قريبة جداً على 

رغ������م بعدها ال�سا�سع، بعك�������س املا�سي الذي 

كان������ت م�سافاته بعيدة ج������داً على رغم قرب 

امل�ساف������ة احلقيقي������ة وذلك ب�سب������ب �سعوبة 

الت�سال و�سعوبة املوا�سالت، وب�سبب حاجز 

التخلف واجلهل الذي كان يقف يف كثري من 

حيان حاجزاً كبرياً يف �سبيل حل ما ميكن  الأ

حله من متاعب اجلن�س الب�رسي.

فهل ت�ستطي������ع الب�رسية اأن مت�سي حثيثاً 

وب�س������كل عق������الين ك������ي ت�س������ل اإىل – �س������ن 

الر�سد؟
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اإ�ضاءات:

موؤرخ املغول الكبري = ر�سيد الهمداين، د.فوؤاد عبد املعطي ال�سياد  -1

2- احلروب ال�سليبية: امل�ست�سرق رن�سيمان

3- حروب �سليبية يف اأوروبا: دوايت اإيزنهاور 

�سرار: مر�سيا اإلياد  حالم واالأ �ساطري واالأ 4- االأ

5- اإ�ساءات من الذاكرة القدمية د.علي القيم 

جنا�ص وال�سعوب: وليم بويد  6- االأ

7- اأ�سالفنا يف ع�سور ما قبل التاريخ: د. �سلطان حمي�سن
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ر�ض بل�سان بليغ ميكن �أن يرفعه  ن�سان دون �سو�ه من خملوقات �لأ يتمتع �لإ

�إىل درجات متقدمة يف �سفوف �لب�رش، وميكن �أن ينحدر به �إىل درجات �سفلى 

من درجات �خلزي. 

ن�س������ان هو ل�سانه، و�لل�سان ميثل �سخ�سية حامله، لكن ثمة �إن�سان يقود  �لإ

ل�سان������ه، وثمة �آخر ينقاد خلف زلت ل�سانه، وهناك زلت ل�سان �أحدثت وقائع 

و�أحد�ث������اً ك������رى يف �لتاريخ �لب�������رشي، وكان �أ�سحابها ي������رددون يف حماولت 

باحث واأديب �سوري.

العمل الفني: الفنانة مي�سون علم الدين.

❁❁

ò

ولية الل�سان ن�سان وم�س�ؤ الإ

عبد الباقي يو�سف

❁
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للرت�جع عما قال������و�: �إنها كانت زالت ل�سان. 

مر على حممل �جلد  لك������ن �لنا�س ياأخذون �الأ

حتى لو كانت بالفعل هي 

ن هذه �لزالت  زالت ل�س������ان حقيقي������ة، الأ

التنطل������ق من فر�غ، وله������ا خلفياتها �ملخفية 

كما يتف�سل علماء �لتحليل �لنف�سي بتحليلها 

بتفا�سيلهم �ململة �أحياناً. 

لغاز �لتي ما  ن�سان هو م������ن �الأ ل�س������ان �الإ

ت������ز�ل �لبح������وث و�لدر��س������ات، و�لتحليالت 

ت������دور حولها دون �أن تبلغ مرحلة �ال�ستقر�ر، 

م������ر �إن كل بحث يقود �إىل بحث  وحقيقة �الأ

آخ������ر، وكل بحث جديد هو فت������ح باب �أمام  �

منهج جديد للبح������ث عن �أ�رس�ر هذ� �لع�سو 

ن�سان ويتحمل  �لعجيب �لذي يتخ�س�س به �الإ

ر�س.  م�سوؤوليته كذلك دون خملوقات �الأ

حكمة الل�سان 

أن������ه �أول من  ن�س������ان �حلكيم با يتمي������ز �الإ

ن�سان  ي�سم������ت، و�آخر من يتكل������م، ويتميز �الإ

�ملت�رسع باأنه �أول من يتكلم، و�آخر من ي�سمت. 

ولذلك يقال: �إذ� كان �لكالم من ف�سة، فاإن 

�ل�سكوت من ذهب. 

يقول �ل�سافعي: 

ن�����س��ان  اح��ف��ظ ل�����س��ان��ك اأي��ه��ا الإ

ث���ع���ب���ان اإن����������ه  ي����ل����دغ����ن����ك  ل 

ل�سانه  قتيل  م��ن  امل��ق��اب��ر  يف  ك��م 

ق�������ران ك���ان���ت ت���ه���اب ل����ق����اءه الأ

مثلة �ل�سعبية ت�سري  وهن������اك �لكثري من �الأ

اإىل عظم������ة م�سوؤولية الل�سان، وحتذر النا�س 

أم كانت  أل�سنتهم �سواء اأكانت مق�سودة، ا من ا

ن الكلمة تذّك������ر ب�ساحبها، ولذلك  زلت، لأ

قالت احلكم������ة ال�سعبية: /ل�سانك ح�سانك، 

اإن �سنته �سانك، واإن خنته خانك/. 

ن�سان قيم������ة ل�سانه اإل  رمب������ا ليعرف الإ

اإذا فقده، ولعل فاقد ال�سوت هو اأكرث النا�س 

قيمة ملعاين الكلمات. 

ي�سع������ى دي �سو�ّسري نح������و تعريف لل�سان 

أن������ه: ن�سق من العالمات املمّيزة الّتي  قائاًل با

تتوافق مع اأفكار هي بدورها ممّيزة.

وي������رى اأن الل�س������ان، من حي������ث هو ن�سق 

اجتماع������ي، ع������ن ال������كالم مبا ه������و توظيف 

وممار�س������ة فردّي������ة. فف������ي اللّ�س������ان يحذف 

»اجلوه������ر« ال�ّسمع������ي والّنف�س������ي، لكي يقع 

خري ب� ال�ّسكل، اأي العالقات  الحتفاظ، يف الأ

املتفا�سل������ة واملتقابلة بني عنا�رس �سواء كانت 

أو قواعد نحوّية.  �سويتمات Phonèmes ا

كما يف�رس �سو�سري. 

أربع مناطق: يتاألف الل�سان من ا

- اأق�سى الل�سان.

- و�سط الل�سان.

- حافة الل�سان اأو حافتي الل�سان.

- طرف الل�سان. 

وق������د ورد يف ال�سح������اح ب������اأن الل�س������ان: 

جارح������ة الكالم، وقد يكنى به������ا عن الكلمة 

فتوؤنَّث حينئذ.



ولية الل�سان ن�سان وم�س�ؤ الإ

105 �لع���������������������دد  560    �أي�������������ار  2010

عن ب������الل بن احلارث امل������زين اأن النبي 

قال:

اإن الرج������ل ليتكلم بالكلم������ة من ر�سوان 

اهلل م������ا كان يظ������ن اأن تبلغ م������ا بلغت يكتب 

اهلل بها ر�سوانه اإىل ي������وم يلقاه، واإن الرجل 

ليتكل������م بالكلمة من �سخط اهلل ما كان يظن 

اأن تبلغ ما بلغت يكتب اهلل له بها �سخطه اإىل 

يوم القيامة. اأخرجه البخاري. وكان علقمة 

يق������ول: »كم من كالم قد منعنيه حديث بالل 

بن احلارث«.

أب������ي هريرة ق������ال: �سمعت ر�سول   وعن ا

اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( يقول: اإن العبد 

ليتكل���م بالكلم���ة ما يتبني فيه���ا يزل بها يف 

الن���ار اأبعد ما بني امل����رسق واملغرب. )اأخرجه 

البخاري وم�سلم يف �سحيحيهما(. ويف رواية 

مل�سل������م: اإن العب������د ليتكلم بالكلم������ة ما يتبني 

أبعد ما بني امل�رسق  فيها يه������وي بها يف النار ا

واملغرب.

ويف حديث مع������اذ الطويل، ق������ال النبي 

)�سلى اهلل علي������ه و�سلم(: اأال اأخربك مبالك 

ذل���ك كل���ه؟ )ق���ال معاذ: بل���ى يا ر�س���ول اهلل، 

فاأخذ بل�سانه ثم قال: كفَّ عليك هذا. قلت: 

ي���ا ر�س���ول اهلل، واإنا ملوؤاخذون مب���ا نتكلم به؟ 

ق���ال النبي )�سلى اهلل علي���ه و�سلم(: ثكلتك 

اأمك يا معاذ، وهل يكب النا�ص يف النار على 

وجوهه���م اإال ح�سائ���د األ�سنته���م. اأخرج������ه 

الرتم������ذي يف �سنن������ه وقال ح�س������ن �سحيح، 

لباين. و�سححه الأ

ويف حديث �سهل بن �سعد عن ر�سول اهلل 

)�سل������ى اهلل علي������ه و�سلم( قال: م���ن ي�سمن 

يل م���ا بني حلييه وما ب���ني رجليه اأ�سمن له 

اجلنة. اأخرجه البخاري.

ويف اآخر حديث �سفيان بن عبد اهلل قال 

يف اآخره: قلت يا ر�س������ول اهلل، ما اأخوف ما 

؟ فاأخذ بل�سان نف�سه وقال: هذا. 
ّ
تخاف علي

اأخرجه م�سلم.

اأحت������دث ب�سيء م������ن اللغ������ة الق�س�سية 

ع������ن �سخ�س فقد �سوته، �س������وف ندخل اإىل 

عامل هذا ال�سخ�������س وعالقته بالكلمات. اإنه 

أبعاد م�سوؤولية الل�سان بعد  �سخ�������س يكت�سف ا

اأن يفقده. اأروي الق�سة على النحو التايل: 

أ�سابيعه������ا،  م�س������ت �سن������ة ب�سهوره������ا، وا

أيامه������ا، و�ساعاتها، �سنة بكام������ل تفا�سيل  وا

خرين دون  ووقائع احلياة والحتكاك مع الآ

اأن ينطق ل�سانه بحرف واحد. 

�سنة حياة انتقالية رحب������ة، حافلة بهيبة 

�سغاء، خ�سبة  وقار ال�سمت، غنية بحكمة الإ

بعذوبة التاأمل. 

�سنة جميدة �سّقت اأمامه اآفاق حتّول اأكر 

ول  �سطر به������اء حياة جديدة يدرك معاملها لأ

وهلة. 

يف دجى الليل ان�سحب من فرا�سه بهدوء 

بي/ يف 
ُ
أ  ت������ام تاركاً زوجته وابن������ه الر�سيع /ا

الفرا�س. 
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مّد خطواته بحذر �سوب غرفة 

ولد حت������ى لت�ستفيق زوجته من  الأ

النوم وتلحق به كعادتها. 

تاأم������ل هيب������ة ال�سمت يف عمق 

الليل، تقدم خطوات �سطر النافذة، 

أزاح عنه������ا ال�ستار ليرتاءى الظالم  ا

الدام�س يف اخلارج. 

ولد،  عاد نح������و غرفة ن������وم الأ

ت�سم������رت به قدماه اأمام الباب ككل 

ليلة. بعد قليل م������ّد كفه املرجتفة 

اإىل املقب�س وول������ج الغرفة املك�سوة 

ب�سوء اأزرق خافت. 

جل�������س يجول بنظره اإىل فلذات 

كب������ده. /ما�س������ة/ ابنت������ه ال�سمراء 

ذات ال�سن������وات ال�ست تغور يف نوم 

عميق اإىل جانب اأختها /اآلء/ ذات 

ال�سنوات ال� )12(. 

خر من احلجرة  يف الن�سف الآ

آرا�س/ ذو ال�سنوات الت�سع.  يتمدد ابنه /ا

عندئذ تعلو حنجرت������ه غ�سة جافة وهو 

يجول بنظ������ره اإىل م�ساحة الفراغ التي كانت 

ول /بهاء/ ذو  خم�س�س������ة لفرا�������س ابن������ه الأ

ال�سنوات ال� )15(. 

فا�ست عين������اه بدموع غزيرة وهو يغالب 

الغ�سة التي حتجرت يف حنجرته، وكالعادة 

أُب������ي/، و�سعت  فاقت زوجت������ه على ن�سيج /ا

حلم������ة ثدي يف فم������ه، ونه�س������ت حاملة اإياه 

ولد.  متجهة اإىل غرفة نوم الأ

جل�س������ت بجانبه وهي تنظ������ر برهبة اإىل 

مو�سع ابنه������ا الفارغ، ثم �س������در منها ن�سيج 

خافت، وغدت مت�سح الدموع من عينيها. 

ر�س،  عندما غف������ا ابنها، و�سعته على الأ

ثم نه�ست تغطي اأولدها ب�سكل جيد وعادت 

حتم������ل ر�سيعها وهي تهت������ف بنرة حمتقنة: 

الرد قار�س يابزم، لاأحد لنا غريك ياعمود 

البيت. 

نه�س بزم وخ������رج مع زوجته، وعادا اإىل 

غرفة نومهما. 
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كان������ت ال�ساع������ة اإذ ذاك بلغ������ت الثالث������ة 

والن�سف فجراً. 

متدد بزم يف فرا�س������ه وهو ليدري كيف 

ومتى غفا عندما اأيقظته زوجته يف ال�سابعة 

�سباح������ا حتى ينه�������س ويتهي������اأ للذهاب اإىل 

وظيفته ببا�س الدائرة الذي �سيقف اأمام باب 

البي������ت بعد ن�سف �ساعة، واإن مل يجده �سائق 

البا�س /قدري/ اأمام الباب �سوف ي�ستخدم 

املنبه املرتفع ال�س������وت، ويزعج اجلريان يف 

تلك ال�ساعة الباك������رة، ولذلك تقول زوجته: 

اأ�رسع يا بزم قبل اأن ي�سل /الُدّب/. 

بعد اإطالق املنبه ب�سوت مرتفع، يقذف 

/ق������دري/ ج�سده ب�رسع������ة وي�سغط على زر 

جر�������س الب������اب، وليرفع اإ�سبع������ه حتى تقع 

حدقت������اه على هي������اأة ب������زم، وكعادتها �سوف 

ن  تدخ������ل جارتها /�ُسج������ى/ تعاتبها ب�سدة لأ

منبه البا�س اأزعجها واأيقظها من لفائف نوم 

عميق، وجعل اأطفالها ال�سغار ينتف�سون من 

النوم كامل�سعوقني. تقول لها معاتبة: الدنيا 

لتخ������رب اإذا فاق جارنا ب������زم -عافاه اهلل- 

قبل دقيقتني. 

كل هذه امل�ساهد التي اندفعت اإىل ذاكرته، 

جعلته ي�سارع يف النهو�س من الفرا�س. 

 تهرول������ت ب������ه خطوات������ه �س������وب )بيت 

اخلالء(، بعد قليل خرج واجته اإىل املغ�سلة، 

أ يغ�سل  م������دَّ ي������ده اإىل قطعة ال�سابون، وب������دا

آة،  يدي������ه، عندئذ ت�رسبت منه نظ������رة اإىل املرا

توقف ع������ن غ�سل يدي������ه، وراح يتلم�س ذقنه 

حماول التذك������ر اإن كان قد حلق ذقنه �سباح 

نه اعتاد اأن يحلق ذقنه كل  البارح������ة اأم ل، لأ

يومني. 

�سفق بكفيه حتى و�سلت زوجته م�رسعة، 

أنه يريد معرف������ة اإن كان قد حلق  فاأدرك������ت ا

ذقنه �سباح البارحة اأم ل؟ 

�سف������ل وهي تقول  أ�سه������ا نحو الأ هزت را

بثقة: ل ياروحي. 

ألق������ى نظرة اإىل رحاب������ة وجهها امل�رسق،  ا

وكاأنه يكت�سف فيه مل�سات جمالية للتو، اأح�س 

باأن الوج������ه مّد قلبه بطاقة م������ن النتعا�س، 

ابت�سم وهو ما يزال ينظر كاأنه يريد اأن ياأخذ 

املزيد من جرعات النتعا�س. 

هم�س يف نف�سه: كم هو حمظوظ الرجل 

أة طيبة كهذه.  الذي يحظى بامرا

ثم كرر ذات اجلملة التي يكررها لنف�سه 

أة التي اختارها اهلل يل.  دائماً: اإنها املرا

دنا منها وطبع قبلة على جمالية اخلد. 

خرى القبلة متمتمة: كنُت  بادلته هي الأ

اأح�رس الفط������ور على قلق قب������ل اأن ي�سل /

أ�سماع اجلريان ب�سوت زموره  الدب/ ويجلد ا

املزعج. 

عادت اإىل املطبخ م�رسعة، وقبل اأن ت�سل 

العتبة �سدر ن�سيج 

أُبي/. هرولت اإليه، حملته بيد وعادت  /ا

خرى اإىل ركوة القهوة  اإىل املطبخ ماّدة يدها الأ
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حتى ت�سخن فيها املاء الذي يحلق به زوجها 

ذقن������ه، عندئذ لفت اإبريق ال�ساي -الذي بداأ 

ي�سدر تنبيه الغليان- �سمعها ونظرها، وقبل 

بري������ق بال�س������اي، �سكبت منه يف  اأن ت������زّود الإ

الركوة، و�سارعت نحو املغ�سلة. 

�سّبت املاء يف كاأ�س عدة احلالقة، وعادت 

ثانية اإىل املطبخ. 

م������ّرغ فر�ساة احلالق������ة بقطعة ال�سابون 

ن������ه اعت������اد اأن ي�ستخ������دم ال�ساب������ون بدل  لأ

معجون احلالق������ة، وي�ستخدم مكنة احلالقة 

أ عليها،  البال�ستيكي������ة حت������ى ي������رى ال�س������دا

ويتح�س�س باأنها بات������ت تقلع ال�سعر من ذقنه 

بدل احلالقة، عندها فقط ي�ستبدلها بواحدة 

نفاق.  جديدة، حتى يوفر قلياًل من الإ

ف������رغ من حالقة ذقنه ب�سيء من العجلة، 

وع������اد يجل�������س يف ال�سالون بجان������ب مدفاأة 

املازوت القدمية يدفئ يديه. 

دخل������ت زوجت������ه حاملة �سف������رة الفطور، 

وع������ادت على عجل لتجلب ابنها الذي يبكي 

يف املطبخ. 

اأح�س ب�سهي������ة لتناول ال�ساي ال�ساخن مع 

اجل������ن، والباذجنان املكد�������س، ودب�س التمر 

ال�سائ������ل، والزيتون، والزعرت، ورغيف اخلبز 

ال������ذي قّمرته /رميا�س/ بو�ساط������ة �سّواية ال� 

/ماريا/. 

و�سع لقمة جن يف فمه، ثم ر�سف ر�سفة 

من ال�ساي ال�ساخ������ن م�ستمتعاً بنكهة الطعم 

أنه كل  اللذيذ ومتذكراً يف الوقت عينه كيف ا

�سنة يف �سهر ني�س������ان يذهب اإىل دكان جاره 

/حنون/ الذي يبيع اجل������ن القادم اإليه من 

رياف.  القرى والأ

أوانيه الفارغة يف الدكان ريثما  يرتك بزم ا

يوؤّم������ن له /حنون/ طلبه م������ن اجلن املمتاز 

واملكفول مثل كل �سنة. 

بع������د نح������و يوم������ني يت�سل به ج������اره يف 

ال�ساد�س������ة �سباح������اً وهو يخره ب������اأن مونته 

�رساع  من اجلن جاه������زة بانتظاره، وعليه الإ

حب������اب/ ويحرجه  قب������ل اأن يدخل اأحد /الأ

ن منظر اجل������ن النا�سع البيا�س  ب�رسائه، لأ

واين يجعل الزبائن ي�رّسون  واملو�س������وع يف الأ

عليه بالذات دون غريه، وي�سببون له اإحراجاً 

أنه  أو ا نهم قد لي�سدقوا باأنه مباع، ا �سديداً لأ

ل عليهم زبوناً اآخر. ف�سّ

وقبل اأن يغلق ال�سماعة ي�سدد يف القول: 

أ�ستاذ بزم اعفني من اإحراج زبائني  رجائ������ي ا

واأحبابي.

يطلع من البيت على الفور ببيجامة النوم 

حاماًل قيم������ة اجلن، يتقدم من باب الدكان 

ال�سعبي ت�سبق������ه نظرات������ه اإىل النا�س الذين 

يتدافعون اإىل الباب. 

ن�س������وة قادمات من قرى بعي������دة وقريبة 

يح�رسن بو�ساط������ة �سي������ارات قروية قدمية 

مكتظ������ة بالوحل، يُنزلن اأواين اجلن، فيهرع 

نية  اإليه������ن الزبائن، يتقدم حن������ون، يحمل الآ
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وي�سعه������ا يف كفة امليزان، ث������م ي�سجل وزنها 

على عجل يف دف������رت احل�سابات، وينتقل اإىل 

غريها منهمكاً و�سط اأ�سوات الزبائن الذين 

خرى،  ي�������رسون عل������ى اأواين بعينه������ا دون الأ

أو  في�سط������ر اأن يقول باأنها مباع������ة م�سبقاً، ا

أنها تو�سية خا�سة.  ا

ي�سل ب������زم باب الدكان وه������و ينظر اإىل 

النا�������س يتدافع������ون للح�س������ول على اجلن 

املمتاز املتما�س������ك، بينما ي�سع حنون القطع 

الرديئة واملفتت������ة والداكنة اللون على من�سة 

حتى يبيعها فيما بع������د اإىل اأ�سحاب املخابز 

التي تبيع املناقي�س كوجبات �رسيعة. 

عندم������ا تقع عينا حنون على بزم، ي�رسخ 

�ستاذ  بابنه الذي ي�ساعده يف الدكان: جن الأ

بزم يا ولد ب�رسعة. 

واين املكتوب ا�سمه عليها  يجر ال�سبي الأ

بوا�سط������ة قلم /ال�سني������ار/ بخفة و�رسعة اإىل 

اخل������ارج، ي�سعها على الر�سي������ف بعيداً عن 

قدام. الأ

عندئ������ذ ي�ستع������ني باأح������د ال�سبية حتى 

واين اإىل البيت، وعندما  ي�ساعده يف حمل الأ

يفرغ ال�سبي من املهمة، يعطيه ورقة نقدية، 

أبناء  يتناوله������ا )ال�سب������ي الذي يكون اأح������د ا

غلب( ب�سيء من ال�ستحياء.  اجلوار الأ

ت�ستل������م رميا�س ج������ن مونته������ا ال�سنوية 

�ساكرة زوجه������ا على جهده املبذول يف تاأمني 

ه������ذه املونة ال�سنوية الثمينة التي تقول باأنها 

عمود املطبخ الفقري، وتقول: املطبخ الذي 

فيه جن، فيه كل �سيء، واملطبخ الذي لي�س 

فيه جن، ل�سيء فيه. 

واين حتى  ترتكه كخطوة اأوىل يف ذات الأ

يتخل�������س ما اأمكن من امل������اء، وحول الع�رس 

بعد اأن يعود زوجها ويتغدى ويغفو القيلولة، 

تبداأ يف تقطيع اجل������ن اإىل �رسائح، ثم تقوم 

بتمليح ال�رسائ������ح واحدة واحدة ب�سكل جيد، 

وترتكه مملّحاً يف اإناء كبري �سخم ملدى ثالثة 

أيام متتالي������ة حتى يت�رّسب امللح ب�سكل كاف،  ا

وتق�سو �رسائحة. 

عندم������ا تثق باأنه غ������دا مكتماًل للمرحلة 

املقبلة، ت�ستعني ببع�س قريباتها، اأو جاراتها 

حت������ى ي�ساعدنها يف غليه، وبعد اأن تفرغ من 

الغلي ترتكه حتى ي������رد م�ستغلة هذه الفرتة 

كي جتّه������ز املاء املغلي اململ������ح الذي يحفظ 

اجلن يف العبوات التنكية. 

بع������د اأن تتلم�������س �رسائح اجل������ن وتتاأكد 

باأنه برد جيداً، تر�سف������ه يف العبوات ب�سكل 

متنا�سق وقومي، ثم ت�سكب ماًء بارداً يف اإناء، 

وت�سع فيه بي�سة ني������ة طازجة، ت�سكب امللح 

ناء، ويطوف  حتى ترتفع البي�سة من قعر الإ

ن�سفها على �سطح املاء، عندئذ تكتفي بامللح، 

وتغلي املاء،ثم ترتكه كي يرد ب�سكل جيد. 

يف اليوم التايل تنتقل اإىل املرحلة النهائية، 

فت�سكب املاء على اجلن حتى متتلئ العبوات 

غلب.  اخلم�س على الأ
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ت������رتك ذلك يوم������ني حتى ت������رى النق�س 

ال������ذي يح������دث يف املاء، فتزي������ده، ثم حتكم 

غطية  التنك باأغطيتها جيداً، ومترر على الأ

املعج������ون احلديدي الال�س������ق الذي يحجب 

عنها دخول الهواء. 

أيام يجلب /ب������زم مري عقل/  بعد ع������دة ا

�سيارة اأجرة وياأخذ العبوات اإىل براد املدينة، 

مانة، كي ي�ستخدمها  ي�سعها هناك بر�سم الأ

أ�سبوعني دون  واح������دة واحدة، واأحياناً يبقى ا

ج������ن بني انتهاء عبوة واأخرى كي يحن اإليه، 

آذار،  خرية يف �سهر ا حتى ياأتي على العبوة الأ

ويعيد الكرة مرة اأخرى. 

حني فرغ من ارت������داء ثيابه وراح يرتدي 

حذاءه، عندئذ فطنت زوجته باأنها ن�ست اأن 

تنظف احلذاء وتلمعه، فهرعت م�رسعة وهي 

تعتذر عن ن�سيانها. 

يف تل������ك اللحظ������ة تناهى �س������وت منبه 

البا�������س، وبعد حلظات، تناهى جر�س الباب 

دون توقف، فقالت: اأ�رسع رجاًء، اإنه الدب. 

أثر  ارتدى احل������ذاء قبل اأن ين�س������ف من ا

املعج������ون امللم������ع، وفتح الب������اب على عجل 

لي�سمع �س������وت ال�سائق /قدري/ معاتباً اإياه: 

أ�ستاذ /بزم  لو فق������ت قبل خم�س دقائق ي������ا ا

�ساتذة هذا  مري عقل/ لوفرت علينا وعلى الأ

التاأخر على الدوام. 

رف������ع كف ال�س������الم على زمالئ������ه الذين 

يجل�س������ون يف مقاعده������م، وراح يجل�س على 

املقعد املخ�س�س له. 

يف تلك اللحظات وم������ع انطالق البا�س 

أذني������ه، واأغلق  راودت������ه رغبة فيما ل������و �سّد ا

عيني������ه اأي�ساً كي ليرى ول ي�سمع �سيئاً حتى 

يقف البا�س بجانب ر�سيف مديرية ال�سوؤون 

الجتماعية والعمل. 

نزل من احلافلة بت������وؤدة، وقف قليال يف 

ال�سارع يتاأمل ال�سباب، وبع�س احلركة التي 

اأخذت تدب بالقرب منه. 

مد خطوات متزنة �س������وب باب الدائرة 

احلديدي ال�سخم. 

تلقاه امل�ستخدم /ظّروف/ قائاًل: �سباح 

أ�ستاذ بزم. اخلري ا

أه������ال و�سهال ظّروف..  اأجابه برتحاب: ا

ولد؟  كيف حال الأ

قال: بخري واحلمد هلل.

 �سلّ������م ج�سده لفم الدائ������رة الكبري، وراح 

يقف بجانب امل�سعد، يقف برهبة كعادته كل 

�سود  �سباح، ويتذكر تفا�سي������ل ذاك اليوم الأ

الذي جاءه فيه ابنه /بهاء/ البالغ من العمر 

خم�س ع�رسة �سنة.

 كان������ت ال�ساعة ت�سارف عل������ى الواحدة 

ظه������راً، وكان ب������زم على موع������د لزيارته كي 

مرا�س ال�سدرية الذي  ياأخ������ذه اإىل طبيب الأ

يعاجله من مر�س الربو. 

�سع������د به������اء اإىل الطاب������ق الثالث ودخل 
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أبيه الذي ا�ستقبله برتحاب وراح يقبله  على ا

على خّديه وكاأنه مل ي������ره منذ �سنة، ثم تقدم 

أبيه واحداً واحداً يف  بهاء ي�سلم على زمالء ا

املكتب.

بع������د قلي������ل خرج������ا، وعندم������ا اجتهت 

أبوه طالباً  خط������وات بهاء نحو املدرج، اأوقفه ا

اإليه النتظار ريثما ي�سل امل�سعد.

أبي. قال: النزول �سهل يا ا

عندئذ ذّكره بكالم الطبيب الذي حذره 

م������ن بذل جه������د عندم������ا ي�سع������ر ب�سيق يف 

النف�س. 

دخ������ال امل�سعد، وبعد قلي������ل من حتركه 

�سفل، فوجئا بوقوفه ب�سكل مباغت!  نحو الأ

 ت�رّسب������ت نظرة م������ن عيني ب������زم �سوب 

آه م�ساًء.  امل�سباح، فرا

خّم������ن باأنه وقف يف الطابق الثاين ريثما 

ي�سعد اأحد. 

طال النتظار، ف������اأدرك بزم باأن امل�سعد 

تعر�������س للعطل مم������ا اأدى اإىل وقوفه ب�سكل 

مفاجئ.

اندف������ع بهلع تلقائي يخب������ط على الباب 

املحك������م بحزم �سدي������د دون اأن ي�سمعه اأحد، 

وب�س������كل مباغت كمن ع������رث على خيط جناة 

انفجر �سوت بهاء: املوبايل يا اأبي؟ 

�سع������د الدم اإىل وجهه قلياًل، ولطم بكفه 

على فخذه لعدم تذكره املوبايل.

اأخرج اجله������از ال�سح������ري ال�سغري على 

عجل واأجرى ات�سالً بزميله )قي�س(. 

بعد ع������دة رنات تناهت ن������رات )قي�س( 

وكاأنها قادمة من ع������امل اآخر: نعم يا�سديقي 

بزم، طمئني على �سحة بهاء؟ 

اندفع �س������وت بزم املرتب������ك: ما اأزل يف 

امل�سعد يا قي�س.. احلقني!

قال قي�س وقد وق������ف على قدميه ملفتاً 

اأنظار زمالئه يف املكتب: 

تق�سد تعطل امل�سعد؟! 

قال: تعطل بنا ي������ا قي�س.. اأرجوك افعل 

ن بهاء يعاين من �سيق التنف�س. �سيئاً لأ

ه������رع قي�������س نح������و امل�سع������د، وحلق������ه 

الزمالء. 

وقفوا جميعاً ينظرون اإىل الباب املحكم، 

ر�سي  �سفل، فوجدوا الباب الأ ثم نزلوا اإىل الأ

كذلك حمكماً، فاأدركوا اأن امل�سعد معطل يف 

الو�سط. 

�سارع قي�������س نحو غرفة املدي������ر واأخره 

مر.  بالأ

وبعد حلظ������ات حتلّق جمي������ع املراجعني 

اإ�سافة اإىل املوظفني واملوظفات حول امل�سعد 

يف الطوابق الثالثة. 

عندئذ ات�سل املدي������ر باأحد امليكانيكيني 

الذي������ن لهم خرة يف ف������ك وتركيب امل�سعد، 

فجاء الرجل ولبث ث������الث �ساعات متوا�سلة 

ن امل�سعد  دون اأن يتمك������ن من فعل �س������يء لأ

جمد يف مو�سعه ب�سكل ثابت. 
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بينم������ا لبث بزم ي�رسخ ويه������دئ من روع 

ابنه الذي بات يعاين نوبات �سديدة من الربو 

وك�سجني.  نتيجة قلة الأ

عندم������ا بلغت ال�ساع������ة اخلام�سة م�ساء، 

خل������ت الدائرة م������ن املراجع������ني واملوظفني، 

وذهب املدير اإىل بيته، اأما الرجل امليكانيكي 

قال باأنه �سي�سطر للذهاب قلياًل لعله يُح�رس 

َمن يعينه على العمل، يف حني بقي قي�س مع 

املوظفة /ت�رسيق/ ورف�سا العودة اإىل البيت 

وترك زميلهما يف تلك املحنة. 

أمه������ا واأخرتها مبا  ات�سل������ت ت�رسيق مع ا

وقع م������ع زميلها، ثم ات�سل������ت مع /رميا�س/ 

واأخرتها مبا وقع. 

بع������د نحو ن�س������ف �ساعة كان������ت رميا�س 

أم  م������ع اأولدها يف الدائرة، وكذل������ك جاءت ا

ت�رسيق. 

أبواب امل�سعد  اأخذت رميا�س تطرق على ا

وه������ي ت�سعد الطوابق وتن������زل، وتتحدث مع 

زوجها بو�ساطة الهاتف. 

يف الثامن������ة م�ساء جاء الرجل امليكانيكي 

أ�سخا�������س، وبا�رسوا العمل، ومل  برفقة ثالثة ا

ينجحوا يف اإ�س������الح امل�سعد اإل يف احلادية 

ع�������رسة لياًل حي������ث ا�ستطاع������وا اأن ي�سحبوا 

على باأياديهم.  امل�سعد نحو الأ

عن������د ذاك كان بهاء قد فارق احلياة بني 

خر دون اأن  أبي������ه الذي �سمت ه������و الآ يَدي ا

ي�سدر منه �سوت. 

من������ذ ذاك الي������وم مل يتحدث ب������زم بكلمة 

واحدة، ومل تعد لديه رغبة يف احلديث، حتى 

طباء مل يجدوا اأي عالج له، واأعاد بع�سهم  الأ

زمة النف�سية التي تعر�س لها،  ال�سبب اإىل الأ

ورمبا يعود اإليه ال�سوت عندما ي�ستقر و�سعه 

النف�سي. 

بعد وقوف دام نح������و خم�س دقائق وهو 

ينظ������ر اإىل امل�سعد ال������ذي مل يعد ميد قدَميه 

اإلي������ه مهما كانت ال�رسورة وعبارة ابنه جتلد 

أب������ي- اجته نحو  �سمعه: -الن������زول �سهل يا ا

أنه كان  الدرج �ساعداً اإىل مكتبه متذكراً كم ا

أي������ه دون اأن ي�سغي  عنيداً باإ�������رساره على را

أيه واأ�سدر  جيداً لعبارة ابنه، بل اإن������ه قال را

أم������ره والكالم ماي������زال يف فم ابن������ه. قال:  ا

أبي.  النزول �سهل يا ا

ن الن������زول ليحتاج اإىل  كان عل������ى حق لأ

بذل جهد مثل ال�سعود. 

ك������م جلدْت ه������ذه العب������ارة �سمع������ه، كم 

جعلته ي�سع������ر باأنه خ�رس ابن������ه نتيجة عناده 

واإ�رساره على ب�سعة كلمات، ابنه الذي وقع 

أبيه،  �سحي������ة لكلمات متَّ توجيهه������ا اإليه من ا

ل������و رف�س هذه الكلمات، واأ�رس على موقفه، 

ون������زل ب�رسعة على املدرج مل������ا وقع له �سيء، 

أبيه ودف������ع حياته ثمناً  مر ا أن������ه امتثل لأ بيد ا

له������ذه الطاعة، وهو يدرك اأن النزول بالفعل 

أو اأي  �سه������ل بالن�سبة اإليه وليكلفه اأي جهد، ا

م�سقة. 
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ألقى ال�سالم عل������ى زمالئه بو�ساطة رفع  ا

الكف، وراح يجل�س خلف الطاولة املخ�س�سة 

لعمله. 

انهم������ك يف العم������ل وهو ي�������رسد كيف اأن 

ال�سم������ت يوفر له م�ساحة م������ن الت�سالح مع 

خرين.  نف�سه، ومع الآ

يام دون اأن يتحدث بكلمة �سوء  مت�سي الأ

عن اأحد، وما دام ليتحدث ب�سوء عن اأحد، 

فاإن اأحداً باملقابل ل يقذفه بكلمة �سوء �سواء 

أو بغيابه.  بح�سوره، ا

خالل هذه ال�سنة اأح�س بزم مري عقل باأنه 

ولج مرحلة جديدة من حياته، مرحلة بالغة 

همية بالن�سب������ة لعالقته باحلياة،  الغن������ى والأ

وباملحيط الذي يعي�س فيه. 

بات يتاأمل معاين الكلمات التي ي�سمعها 

كلمة كلمة، يتاأمل معاين مرادفاتها. 

يف امل�ساء عندم������ا ي�ستفيق من القيلولة، 

يدخ������ل غرفة ويتو�سع بالق������راءة، يبحث عن 

ن�سان باللغ������ة، يبحث عن  تاري������خ عالق������ة الإ

أ�سعلتها  يجابية التي ا حداث ال�سلبي������ة والإ الأ

اللغة يف التاريخ الب�رسي. 

يدخل عامل������اً جديداً، ي������درك فيه قيمة 

ن�سان الكرى،  الكلمة، يدرك باأنها ث������روة الإ

ن�س������ان اأن يفعل اأي �سيء من خالل  ميكن لالإ

الكلمة، ميك������ن لكلمته اأن ترفع م������ن �ساأنه، 

وميكن لها اأن تلحق ب������ه بالغ ال�رسر. لذلك 

أ ويكت�س������ف دون اأن  ي�������رس اأن ي�سمع ويق������را

ن�سان وه������و ي�سمع، ويبقى  يتح������دث، يولد الإ

�سن������وات وهو ي�سمع قب������ل اأن يتحدث ب�سكل 

جيد، وحت������ى عندما يجيد احلديث، ليكون 

ذلك ليتحدث قدر اأن يكون ليف�رس ما يتلقاه 

من كلمات. 

اإنه يحتاج اإىل �سنوات طويلة حتى ي�سبح 

ن ل�سيء  أً للحديث الذي يقدمه للنا�س، لأ ا مهيَّ

ن�سان قدر ل�سانه.  ن�سان لالإ يقدم الإ

بع������د نحو �ساعة من جلو�سه وانهماكه يف 

العمل، دخل ظّروف حامال اإبريق ال�ساي مع 

الكا�سات. 

�سكب ال�سكر يف قع������ر الكا�سات، عندئذ 

قال قي�������س: لتن�س ظ������ّروف، معلق������ة �سكر 

واحدة. 

أ�ستاذ قي�س. قال: على عيني ا

�ستاذ يخاف  قف������ز ل�سان حاجم معلقاً: الأ

أنا �سع يل خم�س  على نف�سه من ال�سّك������ري، ا

مالعق �سّكر يا ظّروف بيك. 

نظ������ر اإليه قي�������س، ثم بعد قلي������ل اأجاب 

أيامك كلها  ل�سانه: �سحة وعافية، يجعل اهلل ا

حلوة مثل �سايك. 

كعادته يعلّق حاجم على قي�س الذي يكظم 

غيظه، ويرد عليه بكلمة طيبة، لكن حاجماً 

يع������ود يف اليوم الت������ايل ليلتق������ط اأي حديث 

يقوله قي�س حتى يعلّق عليه اأحياناً اأمام بع�س 

أو بع�س الذين يزورون قي�س من  املراجعني، ا

أو اأقربائه.  اأ�سدقائه ا
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منذ نحو �ستة �سهور يبدو اأن قي�س ت�ساجر 

أت������ى اإىل الدوام حمتقناً، عندئذ  مع زوجته وا

نه�س حاجم من كر�سيه، وتقدم نحوه قائاًل 

ب�سيء من ال�سخرية: /خري يا طري/.

نظر اإليه قي�س باحتقان ومل يرد.

غدا ب������زم ي�سغ������ي اإىل الكلمات ويتخيل 

عراك ل�سانيهما مثل ديكني، 

وّزع قي�س نظراته على جميع الزمالء يف 

املكتب وقال: ن�سينا باأنك حتتاج اإىل ا�ستدعاء 

وطابع حتى حتكي. 

يف تل������ك اللحظة خرج قي�������س عن طوره 

مام هازاً اإياه  واأم�سك بقمي�س حاجم من الأ

عدة هزات ب�سدة وهو يقول: )ا�سكت ياحيوان 

قبل اأن اأقطع ل�سانك واأحطه يف..(. 

ا�سف������ر وجه حاجم وهو ي�سحب قمي�سه 

بالكاد من يَدي قي�س، وجل�س على مكتبه. 

بعد ذل������ك تقدم بزم من قي�س ودعاه اإىل 

أ قلياًل. اخلروج حتى يهدا

خرج������ا اإىل /البوفي������ه/ يجل�سان، فقال 

قي�س: هذا الرج������ل ليعيبه �سيء غري ل�سانه 

الطويل، لوكان ل�سانه يف فمي ملا ترددُت عن 

قطعه حلظة واحدة. 

أ قي�س يتحدث لزميله  مع ر�سف ال�ساي بدا

و�سديق������ه الوحيد يف الدائرة كلها: اأختك اأم 

أبا بهاء.  متارة اعتدت علي بل�سانها يا ا

�سوات  كت������ب له على ورق������ة جميب������اً: الأ

املرتفع������ة من طبيعة الن�س������اء يا �سديقي، ل 

عليك.

قال: طلب������ْت اأن نعزم اأخته������ا وعديلي، 

لكنني راأيت اأن نوؤجل ذلك اإىل ال�سهر القادم 

ب�سب������ب �سيق الي������د، ثم �سم������ت وبعد قليل 

اأردف: اأتدري ماذا قالت؟ 

قالت الذي ليكون بقدر م�سوؤولية الزواج 

عليه األ يتزوج 

كتب له على ذات الورقة جميباً: يارجل، 

أة م�سكينة، تقول كلمة، وبعد حلظة تقول  املرا

مر بب�ساطة، حتى ال�ستيمة  عك�سه������ا، خذا الأ

ب������ني الزوج والزوجة ميك������ن اأن حتتمل �سيئا 

من الغزل املبّطن.

بع������د عودتهما اإىل املكت������ب، تقدم حاجم 

اإىل قي�������س واحت�سنه معت������ذراً عما بدر منه 

وهو يق������ول: يا اأخي حت������ى زوجتي تقول يل 

ب������اأن ل�ساين طويل، ماذا اأفعل لقد ورثته عن 

أبي. ا

ف�سحكوا جميعاً.

ن�سان ميكنه  لبث بزم ي�رسد كي������ف اأن الإ

ال�ستغناء عن ن�سف ما يقوله من كلمات كل 

يوم. 

وه������ذه  طوي������اًل،  يتحدث������ون  الزم������الء 

حاديث التي حتم������ل همزات وملزات غري  الأ

مبا�رسة ت�سّبب ال�ستفزاز �سواء املبا�رس اأو غري 

املبا�رس لهم. 

كان يف املا�س������ي يرثثر كما يرثثروا وكاأنه 
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حمكوم بقول ذاك الكم الهائل من الكلمات، 

عندئ������ذ اأدرك اأن التبذير يف الكلمات ليقل 

ن الكلمة حتتاج اإىل  عن التبذي������ر يف املال، لأ

بذل جهد من كل اأع�ساء اجل�سد.

وهنا غدا يتمتم لنف�سه: 

متلك ل�ساناً واحداً يا بزم، ومتلك اأذنني 

ذنان  اثن������ني، الل�س������ان يقع خلف باب������ني، والأ

نك  طليقتان حتى ت�سمع اأكرث مما تتحدث لأ

حتتاج اإىل ال�سمع اأكرث من حاجتك اإىل النطق، 

ذنني اأكرث مما  وتكت�سف احلياة عن طريق الأ

تكت�سفها ع������ن طريق الل�سان، ما يعلّمه اإياك 

ال�سمع، يف�سده الل�سان عليك. 

األ ت������رى اأن النطق يحتاج اإىل بذل جهد، 

يف حني ليحت������اج ال�سمع اإىل اأي حركة حتى 

يعلّمك �سيئ������اً جديداً. الل�س������ان ي�سلح مرة، 

ويف�سد ع�رس مرات، لذل������ك فاإن قلة الكالم 

حكمة الرجال والن�ساء معاً. 

ن�سان العن������ان لل�سانه قتله  اإن اأطل������ق الإ

ل�سان������ه، كم م������ن ل�س������ان اأودى ب�ساحبه اإىل 

التهلك������ة، كم م������ن ل�سان �سفك ج������داولً من 

الدم������اء، كم من ل�سان هّد بيوتاً اآمنة، كم من 

أ�سعل العداوة والبغ�ساء بني �سخ�سني  ل�سان ا

مدى احلياة. 

انظر جيداً يا بزم اإن اأردت النطق احتجت 

�سن������ان، وفتح باب ال�سفتني،  اإىل فتح باب الأ

وحتري������ك الل�س������ان، وا�ستخ������دام ال�س������وت 

أوتار اجلمل������ة الع�سبية  وال�ستعان������ة باأك������رث ا

ح�سا�سي������ة، وب�سيء م������ن الرتكيز واحلدة قد 

ت�ستعني بيدي������ك وعينيك وحاجبيك وراأ�سك 

كم������ا يفعل حاجم اأحياناً، وه������ذا كله ي�سبب 

ره������اق له، يعلو الحتق������ان �سمات وجهه،  الإ

يختل قلبه يف نب�سه.

أن������ت ت�سمع، ين�رسح �سدرك، يت�سع  أّما وا  ا

تاأمل������ك، ت�ستك������ني يف ح�سن ن�س������وة ال�سماع 

حال������ة  حوا�س������ك  بكام������ل  والتاأمل،تدخ������ل 

�سغاء، ون�سوة التاأمل  ا�سرتخائية من ل������ذة الإ

قد تُتّوج بغفوة مل تدرك لذتها يف األف نوم.

ا�سمع كث������رياً ياب������زم، اإن������ك مل ت�سمع اإل 

القلي������ل، وانظر كثرياً، اإن������ك مل تر اإل القليل، 

أ اإل القليل، ول  أ كث������رياً، فاإنك مل تق������را واقرا

تفكر يف النطق كثرياً يا �ساحبي، فاإنك قلت 

الكثري. 

ا�سمع اأ�سوات كائنات الطبيعة، �سرتى كل 

�س������وت يغتني مبيزة خا�س������ة به، اإنك حتتاج 

اإىل �سم������اع ل�سان كل حي������وان ونبات وجماد، 

بل، �س������رتاه خمتلفاً عن طنني  ا�سم������ع اإرزم الإ

أزيز الر�سا�س، �سرتاه خمتلفاً  الذباب، ا�سمع ا

ع������ن عندلة العندليب، ا�سم������ع عواء الذئب، 

�سرتاه خمتلفاً ع������ن بفوم الفيل، ا�سمع تغريد 

فعى،  البلبل، �س������رتاه خمتلفاً عن فحي������ح الأ

ا�سم������ع قباع اخلنزير، �سرتاه خمتلفاً عن ثغاء 

الغنم، ا�سمع ق�سي������ف الرعد، �سرتاه خمتلفاً 

ع������ن قعقعة ال�سيوف، ا�سمع خرت�سة اجلراد، 

�سرتاه خمتلف������اُ عن قطقط������ة القطة، ا�سمع 
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�سجار، �س������رتاه خمتلفاً عن جحمة  حفيف الأ

الفر�س، ا�سمع قهقاع ال������دب، �سرتاه خمتلفاً 

ع������ن حنني الناقة، ا�سم������ع خرير املاء، �سرتاه 

خمتلفاً عن خ�سخ�سة القرطا�س، ا�سمع دوي 

النحل، �سرتاه خمتلف������اً عن مواء الهر، ا�سمع 

دبي������ب النمل، �سرتاه خمتلفاً عن نباح الكلب، 

ا�سم������ع نقي������ق ال�سفادع، �س������رتاه خمتلفاً عن 

زم������ار النعامة، ا�سمع نعيق الغ������راب، �سرتاه 

خمتلف������اً عن هدي������ل احلم������ام، ا�سمع �سجري 

النار، �سرتاه خمتلفاً عن �رسير الباب، ا�سمع 

نهيق احلمار، �س������رتاه خمتلفاً عن يعار املعز، 

ا�سمع دوي اله������واء، �سرتاه خمتلفاً عن قلقلة 

رنب، �سرتاه خمتلفاً  املفتاح، ا�سمع �سغيب الأ

وتار.  عن نغمات الأ

�ستتعلم من كل �سوت ت�سمعه، وميكن لك 

�سوات،  اأن جتري ح������واراً �سامتاً مع هذه الأ

فرتاها ت�ستجيب وحتاورك مبا اأنت عليه من 

�سمت.

�سنة م�ست عليك ياب������زم دون اأن ت�سبب 

أولئ������ك الذين وقعوا  حد، حتى ا ح�سا�سي������ة لأ

على خ�سام معك نتيجة كلمات قلتها بحقهم 

أتوا لعيادتك  أو بغيابهم، ا �سواء بح�سوره������م ا

وفتحوا معك �سفحة جديدة. كانت �سنة �سلح 

بامتي������از يف تاريخك ال�سغ������ري، ومل تكن �سنة 

خ�سام، �سنة �سلم، ولي�ست �سنة نزاعات. 

حت������ى يف البيت مل ترف������ع رميا�س �سوتها 

خالل ه������ذه ال�سنة، اأحياناً تتحدث بع�سبية، 

وعندم������ا ت������راك �سامت������اً �رسعان م������ا تقّدم 

اعتذارها ال�سدي������د عّما بدر منها نتيجة رد 

أو نتيجة ت�رّسع يف ا�ستنتاج اأمر ما.  فعل، ا

كن������َت يف املا�سي ترف������ع �سوتك لتجعلها 

ت�سمت، فتزيد من رفع �سوتها، ويف مواقف 

النفع������ال كنت متد يدك لت�سفعها، وحدثت 

م������رات عدي������دة خ������الل ال�سن������وات املا�سية 

أن������ك �سفعتها،  مال�سنات بينكم������ا اأدت اإىل ا

ن تدرك  أنها تزداد عناداً. الآ فكانت النتيجة ا

أة غري ل�سانه������ا الذي من  اأن ل�س������يء للم������را

خالله تفجر ث������ورة الحتقان التي جتتاحها 

زم������ات النف�سية نتيجة  خ������الل تعر�سه������ا لالأ

ولد واإدارة البيت وم�سوؤولية كل من  تربية الأ

في������ه، وكل َمن يدخله. اإنه������ا كائنة م�ستنفرة 

ن الطفل  لياًل نهاراً، ل�ساعة للراحة لديها، لأ

لمينحها هذه ال�ساعة. وعندما يكر الطفل، 

ف������اإن م�سوؤوليتها عن البي������ت لمتنحها هذه 

ال�ساعة. 

عندما يبكي الطف������ل يف منت�سف الليل، 

فاإنك تهرب م������ن م�سوؤوليتك جتاهه، وتبعد 

عن بكائه لتنام يف غرفة اأخرى، بينما لتنجح 

هي كي حتذو حذوك، وليخطر يف بالها اأن 

مومة التي  حتذو حذوك، اإنه������ا م�سوؤولية الأ

بوة، هذه امل�سوؤولية الناق�سة  تعلو م�سوؤولية الأ

الت������ي جتعلك تتخلى عن طفلك يف منت�سف 

اللي������ل وتتخل������ى عن������ه يف ذروة بكائه، وذروة 

مومة الكاملة  حاجته اإليك، اأمام م�سوؤولية الأ
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التي لت�سمح لها اأن تتخطى م�سوؤوليتها قيد 

�سع������رة واحدة، وت�سر، وتدن������دن له �ساهرة 

وجه  حتى نقنعه بالنوم وهي تقلّبه على كل الأ

حت������ى يهداأ يف الوجه الذي يريد ويغفو على 

�سماع �سوتها الذهبي. 

ن ياب������زم رميا�س حترتم������ك اأكرث مما  الآ

كان������ت، حياتكم������ا الزوجية مت�س������ي بهدوء 

و�سكين������ة ومودة اأكرث من اأي �سنة م�ست على 

زواجكما. 

اأح�س بندم �سديد على كل تلك الكلمات 

الت������ي مل تك������ن يف مو�سعها، تل������ك الكلمات 

النفعالية املت�رّسعة الت������ي بدرت منه. ذاك 

الك������م الهائل من الكالم ال������ذي مل يكن له اأي 

�رسورة �س������وى اأن زاد البغي�س������ة والحتقان 

خرين، ويف بع�س املراحل جعل  بينه وبني الآ

عداوة بينه وبينهم. 

ن�سان اأن  علمت������ه هذه ال�سنة اأن عل������ى الإ

ي�سب������ط ل�سانه قبل اأن ي�سبط اأي �سيء اآخر 

لديه. 

عند ال�ساعة الثالثة نه�س موحياً لقي�س 

ن  باأنه لن يع������ود اإىل البيت ببا�س الدائرة، لأ

رميا�������س اأو�سته ب�رساء بع�س ال�سلع من �سوق 

الهال. 

قال قي�س: منذ يومني متَّ افتتاح معر�س 

حد الفنانني القادمني من  للف������ن الت�سكيلي لأ

حلب، ما راأيك اأن نزوره؟ 

أ�سه باإيج������اب، فقال قي�س:  أوماأ ب������زم را ا

�سوف اأمر عليك يف البيت ونخرج معاً. 

أ�سه وخرج م������ن الدائ������رة م�سلماً  ه������ز را

حوا�س������ه للطرق������ات الفرعية الت������ي اأدخلته 

عامل �سوق الهال املكت������ظ بالفاكهة، وعربات 

ألوان اخل�سار والفاكهة، واأ�سوت  الدف�س، وا

الباعة، وزحمة امل�سرتين. 

انتقى ما اأو�سته رميا�س بح�سب ما دّونت 

عل������ى ق�سا�س������ة �سغرية. عندئ������ذ تقدم منه 

أكيا�������س النايلون الكبرية ال�سوداء  �سبي يبيع ا

غرا�سك.  قائاًل: عمو كي�س بخم�س لريات لأ

كيا�س ال�سغرية يف الكي�س الكبري،  و�سع الأ

أ�سار لل�سبي كي يحمل عنه اإىل حيث موقف  وا

البا�س الذي يبعد ع�رسين خطوة. 

هناك اأعطى ال�سبي قطعة نقود معدنية 

بفئة الع�رس لريات، و�سعد البا�س الذي كان 

واقفاً. 

بعد دخول �سارعني، فرمل البا�س ب�سكل 

مفاجئ و�س������در �سوت مرتفع م������ن ال�سائق 

يقول: يا حيوان.

كان ال�س������وت موجه������اً اإىل �سائق تك�سي 

اأجرة. 

نظر النا�س جميعاً اإىل ال�سيارة ال�سفراء 

الت������ي كادت تلت�سق بالبا�������س، فنزل �سائقها 

مغتاظ������اً وهو يوّج������ه ل�سائ������ق البا�س كالماً 

خرج من فمه كال�رسار: لومل تكن حيواناً وابن 

حيوان ملا قلت يل ذلك.
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قف������ز ديكان اإىل خميلة ب������زم وهو ي�سغي 

لل�سايَن ال�سائَقني. 

أاأنت اأعمى،  ق������ال ل�سان �سائق البا�������س: ا

أ ي�سدد  ر�س وبدا وعلى الفور هبط ج�سده الأ

اللكمات اإىل وجه �سائق التك�سي.

نزل بع�������س الركاب للتفريق بينهما، ويف 

أثناء ذلك انطلقت �رسخة مروعة من �سائق  ا

البا�������س، فعرف ال������ركاب اأن �سائق التك�سي 

طعنه ب�سكني يف خ�رسه.

 �س������ارع �رسطي ال�سري ال������ذي كان واقفاً 

ينظم ال�سري، واأم�سك ب�سائق التك�سي بعد اأن 

نزع ال�سكني من ي������ده، واأوقف �سيارة اأخرى 

طالباً م������ن �سائقها اأن ي�سع������ف امل�ساب اإىل 

اأقرب م�سفى. 

نزل ب������زم م������ع ال������ركاب العائدين على 

غلب من اأعمالهم، يحملون �سلعاً من �سوق  الأ

حجام.  أكيا�س متفاوتة الأ الهال يف ا

آخ������ر، فهرعوا  بع������د قليل وق������ف با�س ا

�ساعدي������ن اإليه وقوف������اً، عندئذ �سدر �سوت 

م������ن الركاب نحو ال�سائق: ه������ل البا�س حبة 

كو�سة واأنت تريد اأن حت�سوها. يكفي ج�سعاً، 

اختنقنا.

ق������ال ل�سان ال�سائق ب�س������وت مرتفع راداً 

على ال�سوت دون اأن يعرف 

)التكا�س������ي(  يعجب������ك،  مل  اإن  �ساحب������ه: 

كثرية.

بعد عدة مواق������ف تقدم �سخ�س للنزول، 

عندئ������ذ وجه كالم������اًَ لل�سائ������ق: ال�سواقة فن 

وذوق واأخالق، ويبدو اأنك مل ت�سمع بذلك. 

ع������رف ال�سائق باأنه كان �ساحب ال�سوت 

الذي قارن البا�س بحبة املح�سي، فقال وهو 

ي�ستدير اإليه قائاًل: الكالم �سفة املتكلّم. 

عنده������ا تق������دم اإليه ال�سخ�������س حمتقناً، 

فتدخل ال������ركاب، ومنعوه م������ن الو�سول اإىل 

ال�سائق، واأجروه على النزول. 

نزل ال�سخ�س تاركاً �سوته املوجه لل�سائق: 

ن تعبان، راجع  أنا الآ �سنتواجه يابن احلرام، ا

من ال�سغل. 

بعد تناول الغداء، وغفوة القيلولة، نه�س 

بزم، فاأح�رست زوجته فنجان القهوة.

 اأخذ يرت�سف القهوة، عندئذ تناهى رنني 

جر�������س الباب، راحت زوجت������ه ت�ستقبل قي�س 

الذي دخل م�سلّماً على �سديقه. 

دخل������ت رميا�س املطب������خ لتح�رس فنجان 

قهوة ل������ه ريثما يرتدي بزم ثي������اب اخلروج، 

عندئذ نه�س بزم، وراح ميد يديه اإىل البدلة 

يف غرفة النوم. 

عندما خرج ب������زم من غرفة النوم بفائق 

أناقت������ه، كان قي�س قد با�������رس بتناول فنجان  ا

القهوة للتو من يد رميا�س. 

جل�س ب������زم اإىل جانبه حت������ى ر�سفها مع 

تدخني �سيجارة، وخرجا �سوب قاعة املعار�س 

يف املركز الثقايف. 

دخ������ال املعر�س، عندئ������ذ اأدرك بزم باأنه 
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أ�������س به حت������ى يتاأمل  يحت������اج اإىل وق������ت لبا

اللوحات لوحة لوحة. 

بعد نحو ن�س������ف �ساعة من التاأمل خرج 

برفق������ة قي�س، اأمام الب������اب لفت نظره دفرت 

يكتب فيه ال������زوار انطباعاتهم عن املعر�س، 

فحم������ل القلم وجل�س على كر�س������ي يدّون ما 

ترك املعر�س لديه من انطباع. 

يف �سبيحة الي������وم التايل، وعند الدخول 

اإىل مكتب������ه يف الدائ������رة، وقع������ت عيناه على 

/ت�رسي������ق/ زميلته يف العم������ل، وهي فتاة يف 

اخلام�سة والثالثني م������ن عمرها، منذ ع�رس 

�سنوات تعين������ت يف الدائرة مبوجب �سهادتها 

اجلامعية. 

كان ب������زم كلم������ا يراها ي�سع������ر بحالة من 

الرتي������اح، فينظر اإىل جمال وجهها، وي�ستمع 

اإىل ن������رات �سوته������ا، اأحيان������اً يدخ������ل حالة 

ي�سعر فيها باأنه يتب������ادل معها كالماً �سحرياً 

�سدي������د احلميمي������ة واخل�سو�سية من خالل 

النظرات. 

لكن �سعوره نحوها غدا اأكرث حميمية يف 

موقفها يوم احلادث، اأح�س باأنها مرتبطة به 

باأحا�سي�سها.

ع�������رس �سن������وات مل يجروؤ عل������ى قول كلمة 

أنه������ا اأي�سا  يرغ������ب يف قولها له������ا، ويدرك ا

تعجز، اأو لمتلك �سجاع������ة اأن تقول له تلك 

الكلمة. 

اأحيان������اً كانت تدخل مكتب������ه يف ال�ساعة 

احلادي������ة ع�رسة �سباحاً حتم������ل /�سندوي�سة 

كب������د/ وتقدمها اإليه ب�س������كل خا�س من بني 

جمي������ع الزمالء قائلة: هذه هدية مني لك يا 

أ�ستاذ بزم. ا

يتن������اول ال�سندوي�سة م������ن يدها، ويو�سي 

ظّروف اأن يح�رس اإبريقاً من ال�ساي.

 يوج������ه كالم������ه اإىل زمالئ������ه: تف�سل������وا 

يا�سباب.

يرددوا باأ�سوات متعاقبة: �سحة وعافية 

آن�سة ت�رسيق.  أ�ستاذ بزم، �سحة وهنا يا ا يا ا

عندم������ا �سمعت ت�رسيق باحل������ادث الذي 

وق������ع، اأجرت معه ات�س������الً بهاتفها اخلليوي 

لتطمئن عليه. 

لبث������ت راك�سة بهلع ب������ني الطوابق، وهي 

تت�سل به. 

حتى اأن قي�س عندما جل�س كي ي�سرتيح، 

رف�ست اجللو�س، وهي تنادي ب�سوتها: بزم.. 

لتخف، نحن معك. ث������م تعاود الت�سال به، 

وعندم������ا جلب قي�س طعاماً رف�ست اأن ت�سع 

لقمة واحدة يف فمها.

ومل ي�سع������د الدم اإىل وجهه������ا اإل عندما 

�ساهدته رغم املاأ�ساة التي وقعت بني اجلميع 

يف تلك اللحظات. 

وعندما اأم�سى �سه������راً يف البيت، كانت 

أ�سبوع مرتني حاملة له بع�س  ت�رسيق تزوره كل ا

الهدايا املتوا�سعة، كان������ت جتلب معها اأمها 
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اأحياناً، واأحياناً ت�سحب زميلتها يف الدائرة 

/�سما/.

أة التي دوم������اً كلما يراها ي�سعر  اإنها املرا

أن������ه يريد اأن يقول لها �سيئ������ا، وي�سعر باأنها  با

تريد اأن تقول ل������ه �سيئاً منذ اأن وقعت عيناه 

عليها اأول مرة يف الدائرة. 

أ ق�سي������دة، ولفتت  ذات ليل������ة عندما قرا

أن������ه لبد اأن  نظ������ره بق������وة عاطفتها، اأح�س با

يقراأها ل� ت�رسيق. 

كتب الق�سيدة بخطه، وو�سعها يف جيبه 

حتى يعطيها لها عندما يراها يف الدائرة. 

أ�سبوعني يف جيبه  لبثت الق�سي������دة نحو ا

وه������و يرتدد من ذل������ك، واأحيان������اً ي�سعر باأنه 

عطائها ق�سيدة  لميتلك ال�سجاعة الكافية لإ

حتمل كل تلك العاطفة، واأحياناً اأخرى يخاف 

اأن ترف�������س، وتف�س������د روح العالق������ة بينهما، 

�سبوع الثالث، دخل مكتبها، جل�س  لكن يف الأ

قلياًل، وعندما �ساألته ع������ن اأحواله كعادتها، 

اأجاب باأنه بخري، ثم ق������ال باأنه قراأ ق�سيدة 

جميلة، ويري������د اأن يهديها تلك الق�سيدة اإن 

رغبْت يف ذلك. 

نه������ا تخطر بباله  قال������ت باأنها �سعيدة، لأ

أ�سياء جميلة، و�سكرته  أ ا أو يق������را عندما يرى ا

أ�ستاذ بزم،  أنا ممتن������ة يا ا عل������ى تلك البادرة: ا

نني  واأرجو اأن تذكرين بكل ماتراه منا�سباً، لأ

اأحب القراءة. 

عندئذ اأخ������رج الق�سيدة التي كتبها على 

�سفحة بي�ساء من جيبه، وقدمها اإليها. 

فتحت ت�رسي������ق ال�سفحة وب������داأت تقراأ 

ب�سوق: 

 تعايل عي�سي معي وكوين حبيبتي 

ول�سوف جنرب كل امل�رسات املمكنة 

التي تهبها الوديان والب�ساتني والتالل واحلقول 

والتي متنحها لنا الغابات ومنحدرات اجلبال 

ل�سوف جنل�ص اأي�سا فوق ال�سخور 

ونرى الرعاة وهم يغذون قطعانهم 

نهار ال�سحلة وعلى م�ساقطها  قرب االأ

ت�سدح الطيور باأغاين الغزل الرخيمة 

زهار  ول�سوف اأ�سنع لك �رسيرا من االأ

واأقدم لك اآالفًا من الباقات العطرة 

وقبعة من�سوجة منها وثوبا فاتنا يكون لك 

�ص العطرية  مطرزا باأكمله باأوراق االآ

كرث نعومة  وعباءة من�سوجة من ال�سوف االأ

الذي �سوف اأجتزه من حمالننا اجلميلة 

و�ساأ�سنع لك خفا رائعا كي يقيك الربد 

كرث نقاء  مع اإبزمي من الذهب االأ

واأي�سا زنارا من الق�ص وبراعم اللبالب 

مع م�سابك مرجانية واأزرار كهرمانية 

فاإذا اأمكن لهذه امل�رسات اأن تثريك 

فتعايل عي�سي معي وكوين حبيبتي 

ل�سوف يرق�ص الرعاة العا�سقون ويغنون 

 
)
ı

(
يف كل �سباح من �سهر اأيار من اأجل اأن تفرحي
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قب������ل نح������و ثالثة �سه������ور دخل������ت عليه 

ت�رسي������ق �ساحبة، وقالت باأنه������ا تعاين نوبات 

من الكتئ������اب. يف تلك اللحظ������ات نظر اإىل 

ول مرة  عينيها، و�سالت دموع من عينيه، ولأ

منذ احل������ادث اأح�س برغبة يف الكالم، رغب 

بق������وة فيما لو حتدث ن�سف �ساعة وعاد اإىل 

أ�سياء كثرية خالل  �سمت������ه، كان �سيقول له������ا ا

الن�س������ف �ساعة تل������ك، كان �سيفعل اأي �سيء 

حتى يخفف عنها ولو قلياًل. 

دخل بزم املكتب رافعاً كفه بال�سالم على 

زمالئه، بع������د قليل عال �سوت املدير كعادته 

من الطابق الثاين، �سوته الذي ميالأ ممرات 

أو اأحد  الدائرة وهو يوبخ اأحد امل�ستخدمني، ا

املوظفني، اأو ي�رسخ يف وجه اأحد املراجعني، 

واإن عان������ده املراج������ع، رفع �سماع������ة الهاتف 

وات�سل بال�رسط������ة قائاًل باأن ه������ذا املراجع 

يزعجه يف عمله. 

قال حاجم: لاأعرف اإن كان يتحدث مع 

ال�سخ�س الذي يقف يف مكتبه، اأم مع جميع 

املتواجدين يف الدائرة؟ 

قال������ت اإيبال: يظن باأنه �َسّيد على كل َمن 

يدخل هذه الدائرة، اأحتداه اإن كان ي�ستطيع 

اأن يرف������ع �سوت������ه على زوجت������ه مثلما يرفعه 

هنا. 

ن زوجته  قال قي�س: رمبا ينتقم منا هنا لأ

ترفع �سوته������ا عليه يف البيت، فال يجد غري 

املراجعني )يف�س خلقه فيهم(. 

عندما انتهى الدوام ق������ال لقي�س: اليوم 

رميا�س طبخت راأ�س خروف، ماراأيك بالغداء 

عندنا؟

قال قي�س: �سحة وعافية، اليوم اأختك اأم 

متارة عزمت اأهلها على الغداء. 

عند ال�ساعة الثالثة والن�سف و�سل بزم 

اإىل البيت ب�سيارة الدائرة، كانت رميا�س قد 

جّهزت الغداء. 

بدل ثياب������ه، ومتدد قلي������اًل للراحة نحو 

ن�س������ف �ساعة، ثم نه�������س غ�سل يديه وجل�س 

ولد على �سفرة الغداء املكّون من راأ�س  مع الأ

اخل������روف واأح�سائه املح�س������وة بالرز، ومرقة 

حبات احلّم�س. 

تناول بزم يف البدء بع�س ال�سلطة، وقرناً 

من الفليفلة اخل�رساء احللوة، ثم بع�س قطع 

الفجل، وبعد ذلك قال: جّد اجلّد.

ح�ساء  وغدا يتناول م������ن حلم الراأ�س والأ

اللذيذة التي طبختها رميا�س على نار هادئة 

أ�س  بدل طنجرة ال�سغط حتى تن�سج مع الرا

ب�سكل جيد ودون �سغط. 

مد ي������ده اإىل ل�سان اخلروف، و�سحبه من 

الفم لي�سب������ح الل�سان بني يدي������ه. نظر اإليه 

ن�سان.  وقارنه للحظات بل�سان الإ

وبعد قليل حّول الل�سان اإىل قطع، ووزعها 

خر  ولد والزوج������ة، وتن������اول هو الآ عل������ى الأ

قطع������ة وهو ي�سعر باأنه تن������اول قطعة مميزة 

من اخلروف. 



ولية الل�سان ن�سان وم�س�ؤ الإ

�لع���������������������دد  560    �أي�������������ار  1222010

عندما فرغ من الطعام، راح اإىل املغ�سلة 

يغ�سل يديه بال�سابون، وليدري ملاذا راودته 

رغبة لينظر اإىل ل�سانه. 

عندئذ فتح فمه ب�سكل جيد، ومد ل�سانه 

حتى يرى ما الذي تغري فيه حتى توقف عن 

النط������ق، لبث ينظر حتى �سمع وقع خطوات، 

فتناول املن�سف������ة وخرج ل������ريى ابنته /اآلء/ 

تتقدم اإىل املغ�سلة لتغ�سل يديها. 

متدد يف غرفة النوم ل�سرتاحة القيلولة، 

لك������ن الل�سان بقي يف ذاكرت������ه، الل�سان الذي 

ميكن ل������ه اأن يقيم الدني������ا ويقعدها ببع�س 

لفاظ، الل�سان ال������ذي ي�سعل ناراً ويطفئها  الأ

ببع�������س الكلمات، الل�سان الذي ي�سعل عداوة 

أبدياً ببع�س  أبدي������ة، وال������ذي يجعل �سلح������اً ا ا

احلركة. 

ينظر كي������ف اأن الل�سان ميكن له اأن يعبق 

باأطي������ب احلدي������ث، وميكن ل������ه اأن ينزل اإىل 

ألفاظ بذيئة. ميكن له اأن  درجات �سفلى من ا

يكيل ال�ستائم وال�سباب، وعبارات ال�ستفزاز، 

ميك������ن له اأن يوجه كلمات طيبة قوية تنت�سي 

لها القلوب والعقول. 

لق������د اأم�سين������ا وقتاً مع ه������ذا ال�سخ�س 

أ يدرك قيمة الل�سان، ويدرك اأهمية  الذي بدا

ن�سان ل�ساناً يتمتع بكل  وخط������ورة اأن ميلك الإ

هذه املزايا اخلطرة. 

خرين،  ونحن دوم������اً نتعلم من جتارب الآ

ونتعلم مما علّمتهم املاآ�سي التي اأ�سابتهم. 

اأ�سواك الل�سان 

ذات يوم جل�س الر�سول )�سلى اهلل عليه 

أبا بكر  و�سلم( مع اأ�سحابه، فجاء رجل و�ستم ا

أبو بكر ومل يُردَّ عليه،  آذاه، ف�سكت ا ال�سديق وا

أبو بكر،  ف�ستمه الرجل مرة ثاني������ة، ف�سكت ا

أبو بكر، فقام  ف�ستم������ه مرة ثالثة فرد علي������ه ا

)�سلى اهلل عليه و�سلم( من املجل�س وتركهم، 

أبو بكر ي�ساأله: هل غ�سبَت علي  فقام خلفه ا

يا ر�سول اهلل فقمَت؟ فقال ر�سول اهلل )�سلى 

اهلل علي������ه و�سلم(: )ن���زل َمَلك م���ن ال�سماء 

به مبا قال لك، فلما انت�رسَت )اأي رددَت  يكذِّ

علي���ه( وقع ال�سيط���ان )اأي: ح�رس(، فلم اأكن 

أبو داود(. جل�ص اإذ وقع ال�سيطان( )ا الأ

وكانت ال�سي������دة عائ�سة جتل�س مع النبي 

أم  )�سلى اهلل علي������ه و�سلم(، فاأقبلت عليهما ا

املوؤمن������ني ال�سيدة �سفية بن������ت ُحَيي، فقالت 

ال�سيدة عائ�سة للنبي: ح�سبك من �سفية كذا 

أنها ق�سرية-، فقال لها النبي:  وك������ذا -تعني ا

)لق���د قل���ِت كلم���ة ل���و ُمِزَج���ْت مب���اء البحر 

أبو داود والرتمذي( رته(. )ا ملَزَجْتُه )عكَّ

ال  يقول اهلل تعاىل: »َم���ا َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل اإِ

َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد« )ق: 18(.
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وقال ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(: 

ر  ع�ساء كلها ُتَكفِّ آدم ف���اإن االأ )اإذا اأ�سب���ح ابن ا

الل�س���ان )ت���ذل ل���ه وتخ�سع( تق���ول: اتق اهلل 

فينا، فاإمنا نحن بك، فاإن ا�ستقمَت ا�ستقمنا، 

واإن اعَوَجْج���َت اعَوَجْجَنا( )الرتمذي(. وقال 

ر�س������ول اهلل )�سل������ى اهلل علي������ه و�سلم(: )ال 

ي�ستقيُم اإمي���ان عبد حتى ي�ستقيَم قلبه، وال 

ي�ستقيم قلبه حتى ي�ستقيم ل�سانه( )اأحمد(. 

وقال اب������ن م�سعود: وال������ذي ل اإله غريه، ما 

ر�س �سيء اأحوج اإىل طول �سجن  على ظهر الأ

من ل�سان.

ُرِوي اأن النب������ي )�سل������ى اهلل عليه و�سلم( 

قال: )ال تكرثوا الكالم بغري ذكر اهلل، فاإن َكرْثَة 

ال���كالم بغري ذكر اهلل ق�س���وة للقلب، واإن اأبعَد 

النا�ص عن اهلل القلُب القا�سي( )الرتمذي(.

�سئ���ل النب���ي )�سل���ى اهلل علي���ه و�سل���م(: 

�س���الم اأف�سل؟ فقال ر�س���ول اهلل )�سلى  اأي االإ

اهلل علي���ه و�سل���م(: )َم���ْن �سل���م امل�سلمون من 

ل�سان���ه وي���ده( )متف���ق علي���ه(. وق���ال عقب���ة 

ب���ن عامر: ي���ا ر�س���ول اهلل، ما النج���اة؟ فقال 

ر�س���ول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سل���م(: )اأم�سك 

علي���ك ل�سان���ك وْلي�سعك بيت���ك، واْبِك على 

خطيئتك( )الرتمذي(.

وا  ْغِو َمرُّ وا ِباللَّ َذا َم���رُّ ق������ال اهلل تعاىل: »َواإِ

ِكَرام���ًا« )الفرق������ان: 72(. وق������ال ر�سول اهلل 

)�سل������ى اهلل عليه و�سل������م(: )م���ن كان يوؤمن 

خ���ر فليقل خرًيا اأو لي�سمت(  باهلل واليوم االآ

)متفق عليه(.

والغيب������ة تقع ع������ن طريق الل�س������ان، قال 

ُكم َبْع�سًا اأَُيِحبُّ  ْع�سُ اهلل تعاىل: »َوال َيْغَتب بَّ

َم اأَِخي���ِه َمْيتًا َفَكِرْهُتُموُه  ُكَل حَلْ اأََحُدُك���ْم اأَن َياأْ

ِحيٌم« )احلجرات:  اٌب رَّ  َت���وَّ
َ نَّ اهللَّ  اإِ

َ ُق���وا اهللَّ َواتَّ

.)12

ر النب������ي )�سلى اهلل علي������ه و�سلم(  وح������ذَّ

�سحابته من الغيبة، فقال ر�سول اهلل )�سلى 

اهلل عليه و�سلم(: )اأتدرون ما الِغيبة؟( قالوا: 

اهلل ور�سوله اأعلم. فقال ر�سول اهلل )�سلى اهلل 

علي���ه و�سلم(: )ِذْكُرَك اأخاك مبا يكره(، فقال 

اأح���د ال�سحاب���ة: اأراأي���َت اإن كان يف اأخ���ي م���ا 

اأقول؟ فقال الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم(: 

)اإن كان فيه ما تقول فقد اغتبَته، واإن مل يكن 

ه( )م�سلم(. فيه فقد َبَهتَّ

أت������ني �سامت������ا على عهد  وي������روى اأن امرا

النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم(، وكانتا تغتابان 

النا�س، فعلم النب������ي )�سلى اهلل عليه و�سلم( 

ذل������ك، فقال عنهما: )�سامتا عم���ا اأحل اهلل، 

واأفطرت���ا عل���ى م���ا ح���رم اهلل( )اأحمد(، اأي 

أنهم������ا �سامتا عن الطعام وال�رساب، واأخذتا  ا
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تتحدثان وتخو�س������ان يف اأعرا�س النا�س فلم 

يقبل اهلل �سيامهما.

أليم يوم  والغيبة عذابها �سديد، وعقابها ا

القيام������ة، قال ر�س������ول اهلل )�سلى اهلل عليه 

�رساء(  و�سلم(: )ملا ُع���ِرَج بي )اأي يف رحل���ة االإ

م���ررُت بقوم لهم اأظفار من نحا�ص يْخِم�ُسون 

)يجرح���ون( وجوهه���م و�سدوره���م، فقل���ت: 

َم���ْن ه���وؤالء ي���ا جربيل؟ ق���ال: ه���وؤالء الذين 

ياأكل���ون حلوم النا�ص ويقع���ون يف اأعرا�سهم( 

أبوداود(. )ا

�سغاء  حاجتنا الق�سوى اإىل االإ

لاأظ������ن باأننا نحت������اج اإىل �سيء ميكن اأن 

�سغاء،  يعلمن������ا الكثري ق������در حاجتن������ا اإىل الإ

�سغاء  �سغاء اإىل النا�س فقط، بل الإ لاأقول الإ

لكل �سوت، وكل ل�سان. 

ر�س،  اإننا نحت������اج اإىل �سماع خملوقات الأ

أنينها،  لل�سماعه������ا فق������ط، ب������ل لكت�س������اف ا

أي�ساً.  واكت�ساف لغاتها ا

القط������ة عندم������ا تكون جائع������ة لت�سدر 

ذات ال�س������وت الذي ت�س������دره، وهي تتعر�س 

ل�رسبة لالعتداء عليها �سواء من قبل اإن�سان، 

اأو من قبل حي������وان اأقوى منه������ا. ولت�سدر 

أ�سها  ذات ال�سوت الوديع عندم������ا نداعب را

بحنان. 

والكلب ي�سدر اأ�سوات������اً خمتلفة بح�سب 

امل�ساع������ر التي تنتابه، وبق������در ما يرغب يف 

التعبري عما ي������رى ويحد�س، ولذلك فاإن لغة 

ال�سوت لي�ست واحدة. 

ونالحظ باأن الطعام عل������ى النار يُ�سدر 

اأ�سوت������اً خمتلفة مع كل مرحل������ة من مراحل 

ن�سوجه. 

ميكن لنا اأن نتعلم من ذلك باأن علينا األ 

نقول جملة قبل حلول موعدها من احلديث، 

حداث والوقائع.  ومن الأ

ن�سان احلكيم يعتمد على  ولذلك نرى الإ

يحاء اأكرث مما يعتمد على التعبري املبا�رس  الإ

بالكلمات. 

بيه ذات يوم: يا  قال ابن لقمان احلكيم لأ

أريد اأن اأعرف منك اأمرا.  أبي ا ا

قال: نعم يا بني. 

أ�ستطي������ع اأن اأر�س������ي النا�س  قال: ه������ل ا

جميعاً. 

مل يجب������ه، ويف �سبيحة اليوم التايل طلب 

اأن ي�سطحب������ه يف طريق قب������ل ذهابهما اإىل 

العمل. 

فقال البن: اأجل يا اأبي. 

طلب اإليه لقمان اأن يح�رس احلمار. 

اأ�رسع البن يف اإخراج احلمار اإىل الطريق 

وم�سيا بعيداً عن الديار. 
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بعد �س������يء من امل�سري والب������ن ينتظر ما 

أبيه.  أين يتجه مع ا يقول حتى يعرف اإىل ا

اأوقف لقمان احلم������ار، وبعد قليل ركبه 

داعيا البن اأن مي�سي بجانبه يف الطريق. 

مي�س������ي الب������ن وه������و ينتظر م������ا يقوله، 

ولقمان مي�سي راكبا احلمار دون اأن يتحدث 

ب�سيء. 

بعد م�سري طويل اقرتبا من جمع من النا�س 

كانوا يجل�سون بفيء �سجرة، مرا من اأمامهم 

والقيا عليهم ال�سالم. 

اأجابوا عل������ى �سالمهما، ثم قال اأحدهم: 

اأما نظرمت اإىل هذا ال�سي������خ القا�سي، يركب 

أب������ه بابن������ه ال�سغري الذي  احلم������ار دون اأن يا

مي�سي على قدميه. 

التفت البن ليجيب عليه، فمنعه لقمان 

واأكمل امل�سري. 

بع������د غيابهم������ا عن ذاك اجلم������ع اأوقف 

لقمان احلمار، وطلب من ابنه اأن يركب بدل 

عنه. 

أم������ره اأن يفعل  أباه ا تردد الب������ن، اإل اأن ا

أبوه  ذلك، فا�سطر البن اإىل ركوب احلمار وا

مي�سي بجانبه. 

م�سي������ا يف الطري������ق اإىل اأن اقرتب������ا من 

�سخ�سني ياأتي������ان يف ذات الطريق، وعندما 

مرا من اأمامهما وتبادلوا ال�سالم فيما بينهم، 

�سمعا �سوت اأحدهم يقول ل�ساحبه: انظر.. 

انظ������ر، ياللعجب، هذا الب������ن ركب احلمار 

أباه ال�سيخ مي�سي على قدميه دون اأن  ت������اركا ا

يكرمه. 

ب  أراد الب������ن اأن يجي������ب عليه فمنعه الأ ا

وطلب اأن مي�سي باحلمار يف الطريق. 

بعد م�سري اآخر طلب اإليه اأن يقف، وعند 

خر احلمار مع ابنه، وم�سيا  ذاك ركب هو الآ

يف الطريق. 

مرا بجان������ب جمع من النا�������س يجل�سون 

ألقيا عليهم ال�سالم.  اأمام بيت، ا

اأجابوا عل������ى ال�سالم، ثم ما لبث اأن قال 

اأحده������م: يا لق�سوة قلبيهم������ا، ركبا معا على 

أفا به. هذا احلمار امل�سكني دون اأن يرا

بعد بع�س امل�سري طلب من ابنه اأن يوقف 

احلمار لينزل ومي�سيا اإىل جانبه. 

م�سي������ا اإىل جان������ب احلم������ار اإىل اأن مرا 

ألقيا  بثالث������ة رجال مي�س������ون يف الطري������ق، ا

عليهم ال�سالم، وبعد اأن اأجابوا قال اأحدهم 

أيتم ه������ذا العجب، معهما  ل�ساحبي������ه: اأما را

حمار وليركباه. 

ن  بيه: الآ عند ذاك وقف البن وق������ال لأ

اأجبتن������ي خري اإجابة على �س������وؤال البارحة يا 

اأبت. 
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مام مالك يف املوطاأ عن عمر بن  ذك������ر الإ

أنه دخل على  اخلط������اب -ر�سي اهلل عن������ه- ا

اأبي بك������ٍر ال�سديق -ر�س������ي اهلل عنه- وهو 

يجبذ ل�سانه، اأي: يج������ره ب�سدة، فقال عمر: 

أبو بكٍر -ر�سي  »َمه!! غف������ر اهلل لك«، فقال ا

اهلل عنه-: »اإن هذا اأوردين املوارد«.

أي������ت ابن عبا�������س اآخًذا  - ق������ال رجل: را

بثمرة ل�سانه وهو يق������ول: »ويحك، قل خرًيا 

تغنم وا�سكت عن �رسٍّ ت�سلم، فقال له الرجل: 

يا ابن عبا�س، مايل اأراك اآخذاً بثمرة ل�سانك 

وتق������ول كذا وكذا؟ قال ابن عبا�س: بلغني اأن 

العب������د يوم القيامة لي�س هو على �سيٍء اأحنق 

منه على ل�سانه«، يعني ل يغ�سب على �سيٍء 

أ�سد من غ�سب������ه على ل�سانه،  م������ن جوارحه ا

أبو نعيم  ثر اأخرجه ابن املبارك واأحمد وا والأ

واأحمد يف كتاب الزهد.

أب������ي زكريا:  وق������ال عب������د اهلل بن ا  -

»عاجلت ال�سمت ع�رسين �سنة فلم اأقدر منه 

أريد«، وكان ل يدع يعاتب يف جمل�سه  على ما ا

اأح������د، ويقول: »اإن ذك������رمت اهلل اأعّناكم، واإن 

ذكرمت النا�س تركناكم«.

- وكان طاو�������س بن كي�سان -رحمه اهلل- 

يعتذر من طول ال�سكوت ويقول: »اإين جربت 

ل�ساين فوجدته لئيًما را�سًعا«.

- وذكر هناد يف كتابه الزهد ب�سنده اإىل 

أنه قال: »يخ�س������ون اأن يكون قولنا  احل�س������ن ا

نهم بينوه ون�سبوه  )حمي������د الطويل( غيبة«، لأ

أنه طويل. ا

أبو نعيم يف  - واأخرج وكي������ع يف الزهد وا

احللية من طريق جرير بن حازم قال: »ذكر 

�سود،  ابن �سريين رجال، فقال: ذلك الرجل الأ

أ�ستغفر اهلل، اإين  -يريد اأن يعّرفه-، ثم قال: ا

اأراين قد اغتبته«.

- وكان عبد اهلل بن وهب -رحمه اهلل- 

يقول: »ن������ذرت اأين كلما اغتب������ت اإن�ساًنا اأن 

اأ�سوم يوًما، فاأجهدين –يعني تعبت– فكنت 

اأغتاب واأ�سوم اأغت������اب واأ�سوم.. فنويت اأين 

كلما اغتبت اإن�ساًنا اأن اأت�سدق بدرهم، فمن 

حب الدراهم تركت الغيبة«.

ذكار: »بلغنا اأن ق�س  - قال النووي يف الأ

أكثم ب������ن �سيفي اجتمعا، فقال  بن �ساعدة وا

آدم  اأحدهم������ا ل�ساحبه: كم وج������دت يف ابن ا

من العيوب؟ فقال: هي اأكرث من اأن حت�سى، 

والذي اأح�سيته ثمانية اآلف عيب، فوجدت 

خ�سل������ة اإن ا�ستعملتها �س������رتت العيوب كلها، 

قال: ما هي؟ قال: حفظ الل�سان«.

- ق������ال اإبراهيم التيم������ي: »اأخرين من 

�سحب الربيع بن خثيم ع�رسين عاًما ما �سمع 

منه كلمة تُعاب«.
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الهوام�ش:

ليزابيتي/ كري�ستوفر مارلو بعنوان /اأغنية الراعي العاطفي حلبيبته/. نكليزي /االإ - من ق�سيدة لل�ساعر االإ

املراجع

موقع بيكيديا- املو�سوعة احلرة.   -1

تف�سري ابن كثري.   -2

مام مالك.  كتاب املوطاأ- االإ  -3

ديوان ال�سافعي.  -4

معجم خمتار ال�سحاح.  -5

ب�سيهي- من�سورات وزارة  امل�ستط��رف من كل فن م�ستظ��رف- ملوؤلفه �سهاب الدين اأبي الفتح حممد بن اأحم��د االأ  -6

الثقافة ال�سورية.

- وقي������ل للربيع: »األ ت������ذم النا�س؟ قال: 

أنا ع������ن نف�سي برا�������سٍ فاأذم  واهلل اإين م������ا ا

النا�������س؟! اإن النا�س خاف������وا اهلل على ذنوب 

النا�س، واأمنوه على ذنوبهم«.

 ق������ال حماد ب������ن زيد: بلغن������ي اأن حممد 

ب������ن وا�سع كان يف جمل�������س فتكلم رجل فاأكرث 

الكالم، فق������ال له حممد: ما على اأحدهم لو 

�سكت فتنقى وتوقى.

أبا عبد  وقال بك������ر بن املن������ري �سمع������ت ا

اهلل البخاري يق������ول: اأرجو اأن األقى اهلل ول 

يحا�سبني اأين اغتبت اأحداً.

¥µ
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وىل للج�اب على ال�س�ؤال: كيف  لقد رافق اخرتاع الكمبي�تر اخلط�ات الأ

ن�سان؟.. وكان الهدف منه اإيجاد طريقة منا�سبة لربجمة الكمبي�تر.  يفّك������ر الإ

جهزة  ومع تط�ر الكمبي�تر ظهر علم الذكاء ال�سناعي. ومع التط�ر الهائل للأ

العلمي������ة وا�ستخدام برامج الكمبي�تر يف حتليل النتائج تط�رت اأبحاث حتليل 

احلم��������ض الن�وي������ة وعلم ال�راث������ة والكيمياء احلي�ية واأ�سب������ح بحث الذكاء 

ال�سناعي مرتبط������ا بتط�ير الكمبي�تر وتط�ير براجمه، وكذلك مرتبطا بفهم 

باحث من �سورية.

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.

❁❁

ò

فل�صفة الذكاء ال�صناعي

و�سيم طاهر ح�سن

❁
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تركيب وطريق������ة عمل الدماغ، باعتبار عقل 

ق�صى يف هذا املجال، حيث  ن�صان احلد الأ الإ

لح������ظ العلماء اأن طريقة عم������ل الكمبيوتر 

حتاكي طريقة عمل العقل، واإن كانت النتائج 

حمدودة فاإن اأبحاث الذكاء ال�صناعي ت�صعى 

لتح�صينها. 

ال������ذكاء ال�صناعي  اأبحاث  ميكن اعتبار 

أ�صا�صي هو التعامل بني  ت�ص������ر باجتاه تطوير ا

جابة على ال�صوؤال التايل:  ن�صان بالإ لة والإ الآ

لة ليكون جواب جمموعة من  كيف نط������ور الآ

لت(  ال�نا�س م�صابه جلواب جمموعة من )الآ

عل������ى ال�ص������وؤال الت������ايل: )اأنت ذك������ي( ماذا 

اأعن������ي؟؟. اإذا قراأت العب������ارة جتد لها معنى 

)اأنت ذكي(، ولكن اإذا قيلت يف �صياق حديث 

ي�صر لها مع������ان خمتلفة )اأنت �صديد الذكاء 

() اأنت ذكي( )هل اأنت ذكي؟.( و)اأنت غبي(، 

اإن فهم العب������ارة متعلق ب�صياق احلديث وقد 

تتعلق بالكلمتني فقط م������ع اإ�صافة املوؤثرات 

ال�صوتية للفظه������ا واإ�صافة موؤثرات ب�رصية. 

لة ؟؟ باعتبار  اإذا كيف �صنفهمها وتفهمها الآ

أنه من غر املمك������ن اإعادة �صياغة اأبجدّيتنا  ا

ل�صناعة لغة لي�س لكلماتها كيفما قيلت �صوى 

معنًى واحداً. 

هنا لب������د اأن اأذكر اأهمي������ة هذا الجتاه 

حداث  يف الدرا�صة على الواقع: اإن جميع الأ

�صخا�س نقلت اإلينا 
التاريخية املرتبط������ة بالأ

أو ب�رسي������ة، وهكذا  دون موؤث������رات �سوتي������ة ا

حداث، التي  ميك������ن القول اإن ترجمة تلك الأ

حدثت منذ مئات ال�سنني اأو منذ دقائق، هي 

ترجمة ن�سبّي������ة ال�سحة فهي ت�سبه احلقيقة 

ول تطابقها واأحيانا قد تكون مناق�سة لها، 

دوات التي  وذلك متعلق بق������درة املرتجم والأ

يعتمدها. 

مقدمات الذكاء ال�سناعي

 لب������د من اإلقاء ال�س������وء على بناء جهاز 

الكمبيوت������ر وتطور هذا البناء ملقارنته لحقا 

بالدم������اغ. خا�س������ة مل������ن تع������ودوا ا�ستخدام 

الكمبيوتر دون اخلو�س يف حمتويات اجلهاز 

وطريقة عمل������ه وموا�سفات������ه. لقد تطورت 

�سناع������ة الكمبيوت������ر م������ن ج�ه������از ي�س�تخدم 

ال�سم������ام الثالث������ي بحجمه الكب������ري )حجم 

�س������الك الكهربائية الثخينة  راحة اليد( والأ

والطويلة والطاق������ة الكهربائية الهائلة التي 

ي�ستهلكه������ا عمله الب�سي������ط يف ذلك الوقت، 

اإىل جه������از �سغري احلجم يرتك������ب من اأجزاء 

ل ترى اإل باملجهر وق������درات هائلة واأعمال 

كثرية معقدة وميكنه الت�سال بالعامل لنح�سل 

)يح�س������ل( على املعلوم������ات ول ي�ستهلك اإل 

القلي������ل من الطاق������ة الكهربائي������ة، اإن تطور 

ال������ذكاء ال�سناع������ي وفهمن������ا لكيفي������ة عمل 

الدماغ مرتبطان اإذاً ببع�سهما ارتباطا وثيقا 

أنن������ا اأكرث معرفة برتكيب  بن������اًء وعمال، ومبا ا
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الكمبيوتر وطريقة عمله لذلك �سوف ننطلق 

منه كنموذج م�سغر قليل التعقيد. 

املراحل املختلفة لعمل الكمبيوتر

مي������ر الكمبيوت������ر مبراح������ل خمتلفة من 

الت�سنيع اإىل ال�ستثمار �سن�رسح ما يهمنا من 

كل مرحلة . 

 مرحلة الت�سنيع 

يت������م فيه������ا �سناع������ة املعال������ج املرك������زي 

م  الأ واللوح������ة  املتخ�س�س������ة  واملعاجل������ات 

دخال  قالع والذاكرة وو�سائط الإ وبرنامج الإ

خراج.  والإ

املعالج املرك���زي: اأهم جزء يف الكمبيوتر 

حيث تت������م �سمنه معاجل������ة املعلومات وحل 

امل�سائل املختلفة معاجل������ة املعلومات متعلق 

�سارة  برتكيب املعالج داخليا وطريقة دخول الإ

الكهربائي������ة اإليه و�سكلها. الكمبيوتر املتطور 

يحوي جمموعة معاجلات مركزية، اإن قدرة 

ه������ذا اجلزء م������ن الكمبيوتر حت������دد القدرة 

عظمي������ة ل�ستخ������دام الكمبيوتر من حيث  الأ

الرامج املمك������ن ا�ستخدامها وطرق املعاجلة 

ن عمل الكمبيوتر يعتمد على  وال�رسع������ة ، لأ

اإدخال اإ�سارات كهربائي������ة اإىل املعالج ب�سكل 

حمدد لتتم معاجلتها واإعادة تنظيمها ح�سب 

تركيبه لتخرج ب�سكل اآخر، لذلك يهمنا كثريا 

اأن نذك������ر طريق������ة بناء هذا اجل������زء: ي�سنع 

املعال������ج من رقائ������ق �سلبة ب�سماك������ة املليمرت 

أ�سعه عل������ى �سطح هذه الرقاقة  ويتم توجيه ا

�سعة توؤثر يف قدرة  بطريقة حم������ددة، هذه الأ

املادة الت������ي ت�سنع منها الرقاقة على اإطالق 

اإلكرتوناتها و�سمن م�س������ارات حمددة بحيث 

مكنن������ا تطور ت�سني������ع ه������ذه الرقاقات من 

لوف م������ن ال�سمامات يف  ت�سنيع مئ������ات الأ

م�ساح������ة ال�سنتمرت املرب������ع الواحد، اإن عمل 

�سارة  وحدة املعاجلة يعتمد عل������ى انتقال الإ

الكهربائية عند دخولها �سمن خطوط معينة 

لتتالق������ى يف حلظة حمددة عن������د تقاطعات 

 O( سارة� بحيث يوؤثر مرور اأو عدم مرور الإ

/ 1( يف اأحد خط������وط نقطة التقاطع على 

خر، اأي اإن هذه  �س������ارة يف اخلط الأ مرور الإ

النقاط تتعامل م������ع ال�سماح للتيار باملرور ب� 

)نعم اأو ل( ولذل������ك �سميت دارات منطقية. 

ولقد كان تطور زيادة عدد اخلطوط املكونة 

�سارة الواح������دة اأهم خطوات تطور  لبن������اء الإ

املعاجل������ات يف الكمبيوت������ر و�سل عددها )8 

ن ذلك يوؤدي اإىل ت�رسيع  – 16 – 32 -64( لأ
�سارة الواحدة،  عمل������ه وقدرته على حتليل الإ

ويتم حتديد موقع نقاط التقاطع يف الرقاقة 

بناًء على ت�ساميم يعترها امل�سممون اأف�سل 

الط������رق واأ�رسعها لو�س������ول اإ�سارة قادمة اإىل 

املعالج بهدف حم������دد م�س�بقا وخروجها منه 

م������ع حتقيق الهدف. املنطق بالن�سبة للرقاقة 

 O( اإذاً متعل������ق مبرور اأو عدم م������رور التيار
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ومنطقي������ة  التقاطع������ات،  يف   )1/

تكام������ل ه������ذه العملي������ات جمتمعة 

حتدد بالنتيجة قدرة املعالج. 

بتحدي������د  امل�سمم������ون  يق������وم 

�سا�سية التي يحتاجونها  العمليات الأ

لتنفي������ذ عملي������ة ب�سيط������ة حمددة 

بتحديد  يقوم������ون  مثال:  ،كاجلمع 

�س������كل عملي������ة اجلم������ع كهربائي������ا 

أو ع������دم مرور  م������ن خالل م������رور ا

�سالك التي  تي������ار يف جمموع������ة الأ

متثل العملي������ة الواحدة عند البدء 

بتنفيذ اأمر عملية اجلمع، وطريقة 

دخوله������ا اإىل املعالج ،ث������م يقومون 

بتوزي������ع العملي������ة عل������ى اخلطوط 

التقاطعات مع  وحتدي������د مواق������ع 

أو املعلومات(  �سارات )العمليات ا الإ

خ������رى لتحقيق نتيج������ة �سحيحة للعملية،  الأ

ومن جمموعة هذه العمليات كطريقة وجدت 

لة، وكت�سميم تطور املعالج املركزي.  لغ������ة الآ

لة هي اللغة التي يخاطب بها املعالج  لغة الآ

أم اللغات  ل������ة هي ا املرك������زي املحيط فلغة الآ

ن�سان، وب�سبب  للتعامل املنطقي بني املادة والإ

�سعوب������ة هذه اللغة ن�ساأت لغات اأكرث توا�سال 

لة  ن�س������ان كمرتجمات بني رموز لغة الآ مع الإ

ن�سان، وهنا نالحظ  وكلم������ات اأكرث �سهولة لالإ

اأن الق�سي������ة يف لغات الرجم������ة هي تقريب 

لة،  ن�سان على ح�ساب فاعلية الآ لة من الإ الآ

أّي لغ������ة برجمة تنفذ جمموعة كبرية من  ن ا لأ

التعليم������ات للو�س������ول اإىل التع�ليمة الوحيدة 

التي يتعامل معه������ا الكمبيوتر بلغته )تع�ليمة 

لة (. لغة الآ

املعاجل���ات املتخ�س�س���ة: ه������ي معاجلات 

تتم �سناعتها بنف�������س طريقة �سناعة املعالج 

املركزي، ولكن العمليات التي تقوم بها على 

�سارات الكهربائي������ة الداخلة اإليها تعتمد  الإ

أه������داف خا�سة متعلق������ة باخت�سا�س  عل������ى ا

املعالج، فهناك املعالج ال�سوئي الذي يحول 
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�س������ارات اإىل �سا�س������ة العر�������س، وي�ستقبل  الإ

ال�سور فيحولها اإىل اإ�سارات، وهناك املعالج 

�سارات بعد تنظيمها  ال�سوتي الذي يحول الإ

�سوات  اإىل الطرفي������ات ال�سوتية وي�ستقبل الأ

فيحوله������ا اإىل اإ�س������ارات، وغ������ري ذل������ك من 

املعاجل������ات املتخ�س�س������ة. اإن ا�ستقالل عمل 

هذه املعاجلات والذاك������رة التابعة لها يوؤدي 

داء الع������ام للجهاز من خالل  اإىل حت�س������ني الأ

تقا�سم وت�سارك العمل مع املعالج املركزي. 

نظام املقاطعة الزمنية: يتم ت�سميم وحدة 

أ�سا�س معاجلة متتابعة  املعاجلة املركزية على ا

�سارات الكهربائي������ة التي ت�سكل الرنامج  لالإ

خ������ذ بعني العتبار اأن  املراد ت�سغيله، مع الأ

هن������اك جمموعة من العمليات والرامج لبد 

�سا�سي،  أثناء تنفيذ الرنامج الأ من تنفيذها ا

لذل������ك يتم ت�سميم املعالج لقبول بناء )نظام 

مقاطعة( لهذا الغر�������س، حيث يتم كل فرتة 

زمني������ة حمددة توق������ف )مقاطع������ه( ملعاجلة 

�سا�سي والنتقال لتنفيذ برنامج  الرنامج الأ

املقاطعة، وبناًء على نتائج هذه املقاطعة يعود 

�سا�سي.  املعال������ج املركزي ملعاجلة الرنامج الأ

عمال التي يق������وم بها برنامج  فمثال م������ن الأ

املقاطع������ة ق������راءة اإدخالت لوح������ة املفاتيح 

والف������اأرة والري������د الوارد وتن�سي������ط الذاكرة 

واأعم������ال اأخرى. فنحن ق������د نرغب باإيقاف 

أو  �سا�سي بع������د ت�سغيله، ا ق�������رسي للرنامج الأ

ق������د ن�ستلم ر�سالة عر الري������د، فكيف �سيتم 

ذلك م������ا مل تتم مقاطعة عم������ل املعالج؟. اأي 

اأن املعال������ج ل يقوم بعدة اأعمال دفعة واحدة 

واإمن������ا يقوم بالتنق������ل ال�رسيع بني برناجمني، 

املهم اأن زمن النتقال غري حم�سو�س بالن�سبة 

ن�سان.  لالإ

م: ه������و اجل�س������م الذي تو�سع  اللوح���ة االأ

�سالك  �سا�سية والأ عليه اأج������زاء الكمبيوتر الأ

الكهربائي������ة الالزم������ة لو�سلها م������ع بع�سها، 

جهزة  وهو مب�ساح������ة 20× 20 �سنتم������رت لالأ

املنزلية.

ق���الع )الربنام���ج القي���ادي(:  برنام���ج االإ

جزاء  وهو برنامج و�سيط يعمل على تهيئة الأ

املختلف������ة للعمل حلظة ت�سغي������ل الكمبيوتر، 

�سا�سية لبدء العمل  حيث يق������دم العمليات الأ

�سا�سي  قبل الدخ������ول اإىل برنامج العم������ل الأ

ال������ذي متَّ ت�سغيل الكمبيوتر م������ن اأجله. لقد 

أ�سكال  ن�س������اأت احلاجة له من خالل تع������دد ا

ال�ستخدام املحتمل������ة للكمبيوتر، حيث لبد 

للكمبيوتر من التعرف عل������ى لوحة املفاتيح 

وال�سا�س������ة وبقية املكونات مث������ال، �سواء كان 

أو كتابة ن�س.  الغر�س ت�سميم بناء ا

الذاك���رة: ه������ي املكان ال������ذي تخزن فيه 

املعلوم������ات والرام������ج الالزمة حل������ل م�ساألة 

حم������ددة، ويتم تخزينها على �س������كل اإ�سارات 

كهربائية هي ذاتها التي يتعامل معها املعالج 
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املركزي، والذاك������رة لها م�ستويات: فامل�ستوى 

ول ه������و ذاكرة املعالج املركزي وهي �سمن  الأ

بنائه وي�ستخدمها لعمليات������ه املبا�رسة فائقة 

ال�رسعة. امل�ستوى الثاين للذاكرة هو الذاكرة 

العام������ة الع�سوائيه امل�سم������اة )رام(، امل�ستوى 

الثالث وحدات التخزي������ن ال�سلبه والليزرية 

وغريه������ا، لكل من هذه الذاكرات خ�سائ�سه 

وطرق خا�سة للتعامل معه. ومن الطبيعي اأن 

يكون احل�س������ول على املعلومات متاأثراً بهذه 

امل�ستََويات اإن مل يكن مرتبطا بها، فمثال حلل 

م�ساألة معينة يبحث الرنامج عن معلومة يف 

ول للذاكرة ف������اإن وجدها توقف  امل�ست������وى الأ

ع������ن البحث علما اأن من املمكن اأن يكون لها 

قيم������ة خمتلفة اأو مماثل������ة يف امل�ستوى الثاين 

أو الثالث.  ا

خ���راج: هي منافذ  دخ���ال واالإ و�سائ���ط االإ

الكمبيوتر اإىل الع������امل اخلارجي، وهي كثرية 

هداف وتختلف  �سكال والأ جدا ومتع������ددة الأ

يف اأجه������زة الكمبيوت������ر ح�س������ب الغر�س من 

اجله������از، فالغر�س ق������د يك������ون التعامل مع 

ن�سان وبالت������ايل متَّ ت�سميم لوحة املفاتيح  الإ

وال�سا�س������ة والفاأرة كو�سائط له������ذه العالقة، 

آلة مثل الطابعة  وقد يكون الهدف ت�سغي������ل ا

أنواعه������ا، اأو حمركات  وحمركاته������ا مبختلف ا

لي������د اإن�س������ان اآيل اأو خط اإنت������اج يف معمل، 

أو  اأو ح�سا�س������ات حراري������ة لقيا�س احل������رارة ا

ح�سا�سات ميكانيكية تعطي الكمبيوتر اإ�سارة 

لوجود حرك������ة يف مكان حمدد، اأو ح�سا�سات 

أو بعيدة  �سوئية..اإل������خ، وق������د تكون قريب������ة ا

املوقع عن الكمبيوتر وتت�سل به عر اأ�سالك 

�س������ارة الكهربائية الت������ي ي�سممها  تنق������ل الإ

الرنام������ج املخ�س�س يف املعالج املركزي. قد 

حتتوي هذه الو�سائط على وحدات معاجلة 

�سارة القادمة اإليها  وذاكرة اأكرث تخ�س�سا لالإ

واخلارجة منها.

بع������د اأن تعرفن������ا على تركي������ب واأجزاء 

الكمبيوت������ر ومهمة كل ج������زء �سنتعرف على 

ا�ستخدام الكمبيوت������ر والذي مير مبرحلتني 

أ�سا�سيتني: عامتني ا

مرحلة الربجمة 

يتم حتدي������د املو�سوع ال������ذي �سن�ستخدم 

الكمبيوت������ر ملعاجلته وحتدي������د طريقة احلل 

مث������ل )ح�سب ما تو�سل اإلي������ه املرمج( ثم  الأ

حتليل خط������وات هذا احلل بطريقة وا�سحة 

خطوة خطوة. ونقوم بتحويل هذه اخلطوات 

التي نفهمها كب�رس اإىل ال�سكل الذي ي�ستخدمه 

وامر التي  الكمبيوتر من خالل ا�ستخدام الأ

تقدمها لنا لغة الرجمة، وكما قلنا ن�ستخدم 

لة عموما،  لغة برجم������ة و�سيطة ولي�س لغة الآ

ونق������وم باإ�سافة العملي������ات الالزمة لتحديد 

ط������رق اإدخال املعلومات التي نحتاجها للحل 

وكذلك التعليم������ات الالزمة لتحديد طريقة 
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ظهور النتائ������ج. اإن جمموع ه������ذه العمليات 

من عمليات اإدخال ومعاجلة واإخراج ت�سمى 

)الرنامج(، بعد ذلك يتم كتابة هذه اخلطوات 

بدقة على لوحة املفاتيح التي تت�سل باملعالج 

الذي يحوله������ا اإىل الذاكرة وال�سا�سة. ثم تتم 

عملي������ة ترجمة )حتويل( لكل تعليمة من لغة 

لة ليتمكن الكمبيوتر من  الرجمة اإىل لغة الآ

تنفي������ذ هذه التعليم������ات املتتابعة )الرنامج( 

عند الطلب )ال�ستثمار(.

مرحلة اال�ستثمار 

يف ه������ذه املرحل������ة ن�ستخ������دم الكمبيوتر 

لت�سغي������ل الرنام������ج املتكام������ل املحدد حلل 

املو�سوع املحدد الذي مت و�سع الرنامج له، 

اأي اأن الكمبيوتر ي�سبح م�سخرا لهذا املو�سوع 

ح�رسا، ونقوم باإدخال املعلومات الالزمة حلل 

امل�ساألة التي �سمم الرنامج لها بالرتتيب الذي 

ميليه �س������ري الرنامج وبالتايل احل�سول على 

احلل النهائي، وميك������ن اأن ي�سخر الكمبيوتر 

بعد النتهاء من هذا املو�سوع ملو�سوع اآخر، 

وهك������ذا. بالت������ايل عمل الكمبيوت������ر مرتبط 

بالرنامج الذي ن�سغل������ه عليه. هناك اأجهزة 

كمبيوتر تخ�س�سية مبجال عمل حمدد حيث 

يتم حتميله������ا برنامج حمدد ل ميكن تغيريه 

وكذلك بو�سائ������ط اإدخال واإخراج تخ�س�سية 

جهزة امل�ستخدمة لل�سيطرة على خطوط  كالأ

أو التحاليل املخرية وغريها.  اإنتاج املعامل. ا

كيف ن�ستفيد من الذكاء ال�سناعي

ال������ذكاء ال�سناعي  اأبحاث  الهدف م������ن 

حم������اكاة الذكاء الب�رسي �سناعيا، اأي �سناعة 

وحدة معاجل������ة مركزية ودعمه������ا بالرامج 

عمال التي  الالزم������ة لكي ت�ستطيع القيام بالأ

أنه  ن�سان في�ستح������ق اأن يو�سف ا يق������وم بها الإ

ذكي، فتكون وحدة املعاجلة ذكية. فالق�سية 

اإذا كخط������وة اأوىل حتدي������د معن������ى ال������ذكاء، 

الق�سية هن������ا هامة جدا، فالذكاء ن�سبي من 

خ������ر، كثريا ما  خر ومن موقف لآ �سخ�������س لآ

و�سفن������ا �سخ�سا بالذكاء ثم عدنا لنقول غري 

ذلك عنه بعد فرتة ب�سبب تو�سح النتائج غري 

املبا�رسة للعمل الذي و�سف من اأجله اأ�سال. 

اإنن������ا ن�سف اخلطط احلربية بالذكاء ب�سبب 

التخطي������ط واملغامرة والف������وز وعدم التقيد 

باملنطق املت�سل�س������ل كالكمبيوتر، غري الذكي، 

وبالتدقي������ق نعود لنقول عك�س ذلك اإذا كانت 

النتيجة اخل�سارة. 

ن�س������ان يت�سف بالعدي������د من ال�سفات  الإ

اأهمها حمدودية قدراته، بكل املعنى لقدراته، 

آلة حتوي ذكاًء غري  فماذا �سيحدث اإذا �سنعنا ا

مكانات التكنولوجية  ن�سبي وزودناها بكل الإ

احلديثة )وم������ا �سي�ستجد زمن �سناعتها(؟.. 

هنا يجب اأن نعود للبدء: الهدف من البحث 

ن�سان  يف علم الذكاء ال�سناعي هو: »فهم الإ

وم�ساعدته بهدف حت�سني حياته«. 
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�سلوب  أنني ا�ستخدمت الأ أق������ول هنا ا هل ا

املنطقي )اخلطوة � خطوة( للو�سول اإىل هذه 

أ�سل������وب الكمبيوتر، يف حني  النتيجة، وهذا ا

اأن ال������ذكاء كان ليو�سلن������ا اإىل هذه احلقيقة 

وىل.  )الفر�سية/ النظرية( من اللحظة الأ

هم للعقل،  ن اخلا�سية الأ أود اأن اأذكر الآ ا

فكار والرامج ب�سكل هائل،  اأعني تداخل الأ

أث������ري بع�سها على بع�س. اإن جمرد التفكري  وتا

ن�ساني������ة ال�سامية التي متيز  اأن امل�ساع������ر الإ

ن�سان على مدى التاريخ قد تكون منطقية  الإ

وله������ا قواعد وم������واد كيميائي������ة متعلقة بها، 

ن�سان منذ  أبواب جهنم ، علم������ا اأن الإ يفت������ح ا

ع�رسات ال�سنني يعرف اأن اخلوف، اأحد اأهم 

ن�سانية الغريزية، يت�سبب باإطالق  امل�ساعر الإ

يدرينالني يف اجل�سم، ومنذ ع�رسات  مادة الإ

ال�سن������ني نق������اوم عق������ار ال�سعادة اأح������د اأهم 

ن�سانية. ومن������ذ ع�رسات ال�سنني  امل�ساع������ر الإ

نع������رف اأن النب������ات واحلي������وان ل������ه م�ساعر 

واأحا�سي�س، نرف�س العرتاف �رساحة بذلك 

ونقول: الغريزة. . ولكن. 

املراحل املختلفة لعمل العقل

اإن معرفتن������ا عن تركي������ب العقل الب�رسي 

مازالت حمدودة، اأما طريقة عمل العقل التي 

أبعد عن معرفتنا، ذلك  هي اأعمق بكثري فهي ا

ب�سب������ب اأن تركيب العقل ميكن التعرف عليه 

جهزة املخرية والتحليلية.  من خالل تطور الأ

فالعقل من حيث تركيبه ممكن املعرفة، اأما 

طريقة عمله فهي اأكرث تعقيداً ب�سبب ارتباط 

معرفته������ا بقدرتنا على حتليل جمريات عمل 

خاليا العقل، كما هو الفرق بني معرفة املواد 

الداخلة يف تركيب املعالج املركزي وخ�سائ�س 

ه������ذه املواد وطريقة انتق������ال الكهرباء فيها، 

�س������ارة الداخلة اإليه  وبني منطقية ت������وزع الإ

ومعاجلتها وفق برنامج.

تركيب الدماغ

اإن العقل )الدم������اغ( يت�سكل من اخلاليا 

الع�سبي������ة الت������ي تتو�س������ع على �سط������ح كتلة 

الدم������اغ، هذه اخلالي������ا تتميز ع������ن خاليا 

اجل�س������م باأنه������ا ل متوت ول تتج������دد اأي اإن 

ن�سان من الن�سوء اإىل املوت،  اخللية ترافق الإ

ه������ذه اخلاليا تت�سل مع بع�سها البع�س عر 

ذرع متتد م������ن اخللية لتت�سل  �سبك������ة من الأ

باخلالي������ا املج������اورة عر نق������اط التقاء غري 

ملت�سق������ة، والعن�������رس املمي������ز يف اخللية هو 

)املحور( المت������داد ال�سادر عنها لي�سل اإىل 

نهاية ع�سبية يف منطقة ما من اجل�سم، اإما 

أنه������ا نهاية ح�سية ت�ستقبل اإ�سارة من اخلارج  ا

أو نهاية  من ن������وع معني م������ن املحر�س������ات، ا

أو لها وظيفة التحري�س  ع�سلية )ميكانيكية(، ا

ف������راز )الغدد(. جمموع هذه اخلاليا  على الإ

والمت������دادات ال�سادرة عنه������ا تكون اجلهاز 

ن�سان، واملع������روف عن الدماغ  الع�سب������ي لالإ
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أنه مق�سم اإىل مناطق كل منها يقرتب  أي�س������ا ا ا

من الخت�سا�س بوظيف������ة حمددة، اأما كيف 

يتم اختزان املعلومات؟.. واأين يف اخلاليا؟.. 

أ�سئلة اأخرى كثرية  ن�سان؟.. وا وكي������ف يفهم الإ

فلي�س هناك جواب لها حتى اليوم. 

مع تط������ور علم اجلينات ميك������ن مقارنة 

خالي������ا الدم������اغ باأنها: كمبيوت������ر، �سماماته 

جزيئ������ات كيميائي������ة ل ترى حت������ى باملجهر 

لك������رتوين، وطاق������ة متعلق������ة بالتفاعالت  الإ

الكيميائي������ة اجلارية يف اخللي������ة من خالل 

ما ينقله الدم م������ن �سكريات واأوك�سجني. اأي 

اإن اخللي������ة التي ل ترى بالع������ني هي معمل 

دارة ذاته، ويقيم  �سخم ي�ستخدم الكمبيوتر لإ

خرى من خالل نقاط  عالقات مع املعامل الأ

اللتق������اء، واإمدادات اخلالي������ا )املحور( هي 

�س������ارة اإىل اأع�ساء اجل�سم  طرق تو�سي������ل الإ

�سالك  خراج( بدل الأ دخ������ال والإ )و�سائط الإ

وتتف������وق عليها ق������درة وحجم������ا، والنهايات 

احل�سية ب������دل عن املج�س������ات واحل�سا�سات 

واإذا  وال�سوئية..اإلخ،  وامليكانيكية  احلرارية 

علمن������ا اأن نتيج������ة تفاعل اجل�س������م الب�رسي 

)النهاي������ات احل�سية للخالي������ا الع�سبية( مع 

املحيط هي اإ�سارة كهربائية تنتقل اإىل الدماغ 

ليتم حتليلها واإعطاء نتائج يتعلق بها رد فعل 

لية ذاتها يف الكمبيوتر  ن�سان، واأن هذه الآ الإ

يكون وا�سحا اأن فهمن������ا للكمبيوتر �سي�سهل 

أنف�سنا �سي�سهل  أنف�سنا، واأن فهم ا علين������ا فهم ا

تطوي������ر الكمبيوتر، وهذا ه������و اجتاه اأبحاث 

الذكاء ال�سناعي: الفهم والتطوير. 

بح������اث التي يق������وم بها  أذك������ر الأ وهن������ا ا

ن�سان يف درا�س������ة احليوانات واملجتمعات  الإ

احليوانية ليح�سل عل������ى معلومات ت�ساعده 

يف فهم ذاته ،ولقد ح�سل منها على الكثري، 

ن�سان جادٌّ يف رغبته فهم ذاته مهما كلفه  فالإ

مر .  الأ

الغري���زة: هي ال�سم ال������ذي نطلقه على 

ت�رسف الكائنات احلية عموما جتاه موا�سيع 

حمددة مل يتم ربطها باأية عملية تعلم �سابقة. 

خاليا ال������دم البي�ساء تهاج������م كل الدخالء 

اإىل الدم، فه������ل هذه غريزة البقاء عند هذه 

أنه تواف������ق وتعار�س مركبات  أم ا اخلاليا؟.. ا

بحاث؟.. هل ما نقوله  كيميائية كما تظهر الأ

ن�سان بطريقة ل نفهمها  هن������ا ينطبق على الإ

بع������د، اأم هي عملية مقارنة منطقية يجريها 

أم برنام������ج قيادي  العق������ل ب�سكل م�ستم������ر، ا

عداد بتكوين العقل؟.. اإن الغريزة  م�سب������ق الإ

ن�سان لها  من املوا�سي������ع التي مل يكت�س������ف الإ

تف�سريا وا�سحا بعد. 

حا�سي����ص )ال�سعادة – احلب  امل�ساع���ر واالأ

أ�سم������اء نطلقها عل������ى حالة  – اخل������وف..( ا
ن�س������ان يف ظ������روف غري عادي������ة تعر عن  الإ

تغ������ري موؤق������ت ح������دث يف داخله وله������ا تاأثري 
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أم  عل������ى ردود اأفعاله. هل ه������ي ق�سية دماغ ا

روحاني������ات؟.. مهم������ا كان������ت احلقيقة فمن 

املع������روف اأن الدماغ ي�سيط������ر بالنتيجة على 

ه������ذه امل�ساعر، وهو يتج������اوب معها باإطالق 

مركب������ات كيميائية. هناك عقاقري ت�سنع يف 

املعامل تعطي موؤ�������رسا على اإمكانية التدخل 

ن�سان، منها عقاقري )ال�سعادة(  يف م�ساعر الإ

ن�سان يف حالة �سعادة عدمية  التي جتع������ل الإ

أو التوجيه عدا دخول مركب كيميائي  ال�سبب ا

اإىل اجل�سم. ه������ذا املركب يوؤدي اإىل تخريب 

عمليات املعاجل������ة التي يجريها الدماغ على 

املعلوم������ات وعلى اختي������ار املوا�سي������ع التي 

بحاج������ة للمعاجلة، حي������ث اأن ال�سعادة اأحد 

يجابي������ة للعقل ،ويف حال  أه������م املحفزات الإ ا

عدم ال�سيطرة عليها لن يعرف العقل حقيقة 

النتائج الت������ي و�سل اإليها في�سبح الفرد غري 

فع������ال يف املجتمع، وهذا ه������و �سبب حماربة 

فراد.  انت�س������ار مثل ه������ذه العقاقري ب������ني الأ

قدرات غري عادية احلا�سة ال�ساد�سة وتوارد 

حا�سي�س التواأمية من املوا�سيع  اخلواط������ر الأ

الت������ي مل تفهم ومل يحدد له������ا اأي توجه ب�سبب 

دوات للدرا�سة. ما هي  نق�س املعلومات والأ

داة الت������ي متكن ال�سخ�������س من معرفة ما  الأ

أم اأن هناك اتفاق  يفكر به �سخ�������س اآخر؟.. ا

م�سبق بني ال�سخ�سني ؟.. 

ن�سان التعلم عند االإ

الدرا�س������ات التي تنطلق م������ن اأن مرحلة 

أ قبل الولدة كثرية،  ن�سان تبدا التعل������م عند الإ

فهو م������ن حلظة اكتم������ال جه������ازه الع�سبي 

وقب������ل ولدت������ه ي�ستخدم ما لدي������ه من طرق 

لالت�سال بالعامل املحي������ط به، ويعر �رساحة 

باحلركة عن فهمه مل������ا ي�سله من معلومات، 

مهات، وكذلك  ولفهم ذلك يكفي اأن ن�ساأل الأ

ن�سان يف  الدرا�سات التي تعتم������د على اأن الإ

مرحل������ة الطفولة يتفاعل بفهم عميق مع كل 

ما يدور حوله، وب�سبب دقته ل يدرك املعاين 

غ������ري الظاهرة )املبا�رسة( كامل������زاح اأو احلب 

بوين،  العمي������ق الكامن وراء العقاب م������ن الأ

اإن كل ت�������رسف غري مق�س������ود مبا�رسة ي�سكل 

م�سكل������ة على املرب������ي والطف������ل ، فهو يفهم 

حداث املبا�������رسة بتحليل مت�سل�سل منطقي  الأ

أو  يجابي ا ويتعلمها م������ن خالل التحفي������ز الإ

ال�سلب������ي، فعندما نعاقبه على الكذب ي�سبح 

أً، ف������اإذا كذبنا اأمامه دون عقاب  الكذب خطا

ننا اأخطاأنا ومل نعاقب،  مر، لأ التب�������س عليه الأ

نحن الذين عاقبناه على اخلطاأ. فاملنطق اإذا 

بالن�سبة للطف������ل متعلق مبا يتلقاه من مربيه 

أو �سلبي.  واملحيطني به كتحفيز اإيجابي ا

اإذاً العقل فعال من حلظة تكوينه ، ولكن 

ي درج������ة؟.. كيف تتغ������ري طريقة معاجلته  لأ



فل�صفة الذكاء ال�صناعي

�لع���������������������دد  560    �أي�������������ار  1382010

للموا�سيع؟.. ه������ل نقارن مرحلة التعلم هذه 

مبرحل������ة ت�سنيع املعال������ج املركزي اأم مرحلة 

الرجم������ة؟.. املثل العام يق������ول )الطبع يغلب 

التطب������ع( )التعلم يف ال�سغ������ر كالنق�س على 

احلجر، �سعب جدا ورا�سخ جدا(، اإن عملية 

تعلم معاجلة مو�سوع متت يف ظروف معينة 

اأدت اإىل نتيج������ة حم������ددة ق������د ل توؤثر فيها 

�سنوات من حماولت تغيريها، وقد يحدث اأن 

تتغري بفعل حدث مفاجئ. وحتى لو ا�ستطعنا 

أث������ري وتعدي������ل طريق������ة املعاجل������ة وتغيري  التا

وىل  النتيج������ة، نالحظ اأن عملي������ة التعلم الأ

مازال������ت موجودة عميقا يف العقل، فاخلوف 

ن�سان يف  م������ن الظالم مث������ال ي�ستمر م������ع الإ

الكر مهما حاولنا تغيريه، ولو متكن ال�سخ�س 

م������ن البقاء يف الظالم فه������و يقاوم ويتجاهل 

اأحا�سي�������س حقيقية داخلية من اخلوف، ويف 

ظ������رف طارئ كاأن ين������ام وي�ستيقظ فجاأة يف 

الظ������الم قد ي������وؤدي ذل������ك اإىل ردة فعل مثل 

التوتر ال�سديد وم�ساعفة اخلوف، مما يدل 

على وج������ود م�ستويات للذاكرة والتعليم عند 

ن�سان قد تكون م�سابهة مل�ستويات الذاكرة  الإ

يف الكمبيوتر. 

ثم اإن عملية التفكري تتم بت�سل�سل منطقي 

حمدد، وتعامل مبا�رس مع املعلومات، هذه هي 

ن�سان والكمبيوتر.  الطريقة املتبعة عن������د الإ

فف������ي لعبة ال�سطرجن مث������ال هناك جمموعة 

ن�سان  م������ن الحتم������الت للحركة يدر�������س الإ

ف�سل،  والكمبيوت������ر نتائج كل منها ويحدد الأ

أ�س������كال متييز القيم������ة للعمل  وهذا اأح������د ا

ن�سان املتميز  )�سح/ خطاأ(، يف حني يقوم الإ

بتنفيذ ا�سرتاتيجيات منها اخلدعة واملناورة 

�سل������وب متعل������ق بتفوق  واملغام������رة وه������ذا الأ

آخ������ر، اإذ اإن الذكي ل ينخدع،  �سخ�س على ا

هذه العمليات غ������ري مت�سل�سلة منطقيا وغري 

اأكيدة النتائج وتعتمد على خطاأ التقدير من 

خر، وتعتمد اأحيانا على اإ�سغال  ال�سخ�س الآ

اخل�س������م مب�سائل لي�ست مبا�رسة يف املو�سوع 

�سا�سي، اأي حماولة ت�ستيت طريقة تعامله  الأ

م������ع مو�سوع املعرك������ة، وبالت������ايل لي�ست من 

العملي������ات ال�سحيحة منطقي������ا، وبالتايل ل 

ميكن اعتبارها متّيزا يف الذكاء. 

اإن عملي������ة الرتبي������ة والتعلي������م باملعن������ى 

احلقيق������ي لها تهدف اإىل بناء العقل الب�رسي 

واملحافظ������ة عليه �سليما وتوجي������ه اإمكاناته، 

ومب������ا اأن هذه العملية تتم بع������د �سنوات من 

وجود الطفل )العق������ل( لذلك �سار اكت�ساف 

بداع عند الطفل ثم توجيهها املهمة  مواقع الإ

�سا�سية للتعلي������م ،اأي اإن مهمة التعليم ،اإذا  الأ

تاأخر، هي البحث عم������ا تبقى يف العقل من 

أنا عملية التعليم مع  قدرات، يف حني اإذا بدا

التكوين يكون العم������ل ا�ستمرارا ولي�س بحثا 

واإ�سالحا. 
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ما هي املوا�سي������ع التي يدركها العقل يف 

وىل )عقل الطفل(؟.. وتلك التي  مراحل������ه الأ

يدركه������ا بعد �سنوات؟.. اإنه يتفاعل مع حالة 

اأمه النف�سي������ة ولكنه ل يعرف عملية ب�سيطة 

مثل )1+1(. العقل يف مرحلة الطفل يعرف 

ما يوؤذي������ه ولكنه ل يعرف ال�رسور. العقل يف 

مراح������ل العمر املتقدمة بع������د �سنوات ي�سري 

ع�سريا عليه فهم اأحا�سي�س اأمه اأو معرفة ما 

يفيده وما يوؤذيه لكنه قادر على حل امل�سائل 

احل�سابية املعقدة!. اإن عملية تعلم العقل اإذا 

ول  ق������ل: الجتاه الأ ت�س������ري باجتاهني على الأ

زيادة معارفه ومعلوماته )خراته(، والجتاه 

الثاين تغي������ري طريقة التعامل م������ع املوؤثرات 

واملعلومات. ومب������ا اأن قدرة العقل بعد عمر 

آلية  �سا�سي وا معني ت�سب������ح حمددة برتكيبه الأ

تطور هذا الرتكيب، فاإن قدرته بالتايل على 

حتلي������ل املعلومات وا�ستنت������اج النتائج حمددة 

وثابت������ة فيه، ول ن�ستطي������ع زيادة قدرته على 

التحلي������ل، واإمن������ا ن�ستطيع ا�ستخ������دام هذه 

القدرات وتغيري توجيهها. فكثري هم املتعلمون 

ذكي������اء واملبدعون.  واملثقف������ون وقليل هم الأ

هل فعال نحن نط������ور عقولنا بعمليات تعلم 

أم اأن التطوي������ر ه������و م������ن قبيل  جدي������دة؟.. ا

ا�ستخدام نف�س املعادلت ولكن ملتغريات اأكرث 

تطورا؟؟.. 

التك���ون والتعل���م وردود الفعل عند 

ن�سان االإ

يكتم������ل تكوين العق������ل واجلهاز الع�سبي 

ن�سان م������ع ن�سوئه ول يتغري بعد ذلك  عند الإ

،خالف������ا لكل خاليا اجل�س������م، وبانتهاء تكون 

دوات  أ تفاعله مع املحي������ط بالأ العق������ل يب������دا

أ بعملي������ات متداخلة  املتوف������رة لديه، ويب������دا

ومت�سعبة، فهو ميار�������س حياته اليومية التي 

أثناء  يتعل������م خاللها ويتفاعل م������ع املحيط، وا

ذل������ك يتم تعديل العل������وم ال�سابقة. ويف حني 

تتم برجمة الكمبيوت������ر حلل امل�ساألة بطريقة 

حمددة متفق عليها من قبل املرجمني، مهما 

اختلف������ت طبائعهم يف حال ا�سرتاك اأكرث من 

ن�س������ان حتت تاأثري عدد من  مرمج، يكون الإ

املعلمني تتفاوت معرفتهم وقدرتهم وطريقة 

تعليمه������م، وبالت������ايل تاأثريهم عل������ى املتعلم، 

ن�سان  وذل������ك للم�ساألة الواحدة، فكي������ف والإ

يتعلم جمي������ع املوا�سيع دفع������ة واحدة؟.. اإن 

)املقاطعات الزمنية( التي حتدث يف الدماغ 

م�سابه������ة لتلك التي حت������دث يف الكمبيوتر، 

ولكن عدد املهام التي يقوم بها العقل كالعادة 

اأ�سعاف العمليات التي يقوم بها الكمبيوتر. 

التعل������م باحل�س������ول على  كم������ا يتعل������ق 

املعلومات، لذلك كلما زادت احلوا�س امل�سرتكة 

بتق������دمي املعلومات كلم������ا كان التعامل معها 

أ�سهل، وجند اأن العلوم املجردة كالريا�سيات  ا
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نه������ا ل ت�ستند اإىل  اأ�سع������ب العلوم تعلّم������ا لأ

احلوا�س اإمنا اإىل العقل فقط، حتى الو�سول 

اإىل النتيج������ة النهائي������ة، وهنا لبد من وجود 

أو �سلبا لتحديد  التعزي������ز اخلارجي اإيجاب������ا ا

نوع النتيجة. 

يف ه������ذا الجتاه نالح������ظ اأن الطفل يف 

ف������رتات حمددة يك������ون �سدي������د الن�ساط كثري 

�سئل������ة دقي������ق املالحظة يرغ������ب بالتعامل  الأ

�سياء، اإن هذه املرحلة حتديدا 
مع جمي������ع الأ

ن�سان اأهمية، فهو يقوم  اأكرث مراحل حياة الإ

بعمليات التجري������ب بذاته، ويف هذه املرحلة 

يتم حتديد قدرته عل������ى ا�ستقراء البيانات، 

ث������م حتديد العالقات الناظم������ة لها وبالتايل 

النتائج، اأي اإنها مرحلة تكوين العقل الذكي 

املبدع، وعادة يتم قمع هذه املرحلة من قبل 

املربني ب�سبب عدم قدرتهم على التعامل مع 

هذا احلجم من الن�ساط. 

م�س������ادر  أه������م  ا اإح������دى  املدار�������س  اإن 

املعلومات والبناء للطفل، خا�سة يف املراحل 

وىل، ولك������ن قليلة هي املدار�س التي تنجح  الأ

طف������ال والتعامل معهم  يف متيي������ز قدرات الأ

ح�سب قدراته������م، ويف الغالبية العظمى يتم 

تطبيق منهج تعليمي واحد متو�سط امل�ستوى 

طف������ال. عملي������ة التعليم اإذا  عل������ى جميع الأ

عملية اجتماعية هدفها )العقل العام( ولي�س 

العقل. 

ترى ماذا يحدث اإذا عزلنا طفال وحددنا 

املو�س������وع واملعلم، ومت تعليمه دون اأي تدخل 

من اأي ن������وع، ول حتى الغري������زة؟.. باملقابل 

اإذا قمن������ا برجمة الكمبيوتر لنف�س املو�سوع، 

أم.. الكمبيوتر؟؟. ن�سان ا أيهما يتفوق:.. الإ ا

يحدث ع������ادة اأن نعدل يف طريقة العقل 

أثناء توجيه العقل  الغريزية ملعاجلة املوا�سيع ا

ن يكون اجتماعي������ا، وبذلك نخلق تناق�سا  لأ

ن�سان  يف بناء طريقة التفكري، مثال ل نعلم الإ

خرين ب�سبب  يف طفولته اأن يكون حذرا مع الآ

مراقبتنا له با�ستمرار، ونعلمه اأن يثق خا�سة 

أ  نه������م م�سدر التعليم. وعندما يبدا بالكبار لأ

أ  مرحلة النطالق وال�ستقالل ب�سخ�سيته نبدا

خرين وخا�سة  تعليم������ه اأن يكون حذرا من الآ

الكبار، هذا التناق�������س �ست�ستمر نتائجه مع 

احلياة. 

ن�سانية   ثم هن������اك تنظيم للحاج������ات الإ

�سا�سي������ة مثل الطعام والن������وم، فالطعام له  الأ

وقت حم������دد وكمية حم������ددة ونوعية حمددة 

�سا�س حاجة  اأي�سا، يف حني اأن الطعام يف الأ

للج�سم ليح�سل على الطاقة، وذلك مرتبط 

ن�سان  با�ستهالك������ه وحاجته لها يف ح������ال الإ

ال�سلي������م. اإن هذا التنظيم هو �سيطرة ق�رسية 

ن�ساين، م�سدر طاقة  على حاج������ة اجل�سم الإ

ألن يوؤثر ذلك �سلبا عليه؟..  أدوات������ه، ا العقل وا
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هل ن�سنع جهاز كمبيوتر يعمل بطاقة حمددة 

ث������م نقوم باإنقا�س هذه الطاقة ب�سبب تنظيم 

جهزة اأو رغبة بذلك؟.. الطاقة بني الأ

ن�س������ان اأن يعزل  ه������ل ميكن اأن نعل������م الإ

العمليات املادي������ة )الريا�سية والعلمية(، عن 

العملي������ات الجتماعي������ة املتعلق������ة بعالقاته 

ن�سانية املتعلقة  خرين، عن العملي������ات الإ بالآ

بحاجته لل�سع������ور بذاته؟.. هل نريد ذلك؟.. 

ميك������ن اأن ن�سنع كمبيوت������را يخت�س بكل نوع 

من العلوم، وميكن اأن ندخل يف برناجمه مثال 

عملية تقاطعية م������ن النوع: )اإن الطاقة هي 

�سبب ا�ستمرار ت�سغيلك ووجودك.. اإذا عليك 

أثناء عملك.. لذلك ل ت�ستغل  تخزين الطاقة ا

اإل ما هو �رسوري لك!..(، فهل �سيبقى عمله 

ن�سان كائن اجتماعي وجميع  كم������ا كان؟.. الإ

عمليات������ه احلياتية والعقلي������ة مرتبطة بهذه 

ن�سان اإن�سانيته واأ�سبح  ال�سف������ة، واإل فقد الإ

أنانياً )كالكمبيوتر املخّزن للطاقة(. ا

ع������ن  تع������ذروين خلروج������ي  اأن  اأرج������و 

ألي�ست ه������ذه اأهم �سف�ة يل  املو�س������وع، ولكن ا

)كاإن�سان ي�ستخدم عقله(؟.. ب�سبب اهتمامي 

ن�سانية تتقاطع فكرة  باملو�سوع من الناحية الإ

ن�سانية مع فكرة كيف نفكر.  الهتمامات الإ

بالتايل توؤثر على التتابع الفكري. 

يجابية يف  املحف���زات ال�سلبي���ة واالإ

عملية التعليم 

اأهم املحاولت اجلارية حاليا على الذكاء 

ال�سناعي ه������ي اإمكانية التطوير الذاتي، اأي 

اأن يقوم الكمبيوتر بتعديل برناجمه بناًء على 

ّويل. تلت�سق  معطي������ات ونتائج ال�ستخدام الأ

ن�س������ان باملحفزات  عملي������ة التعليم عن������د الإ

ن�سان يتعلم طرقا  يجابية وال�سلبي������ة، فالإ الإ

خمتلف������ة للتعامل م������ع املعلومات م������ن النوع 

الواحد، وا�ستخدام طريقة حمددة كي ن�سل 

اإىل احل������ل متعلقة بالتحفي������ز الذي ميار�سه 

يجابي يوؤدي اإىل تعزيز  املعلمون: التحفيز الإ

الطريقة، والتحفيز ال�سلبي يوؤدي اإىل رف�سها 

والبح������ث عن طريق������ة اأخ������رى.. وعمليات 

التحفيز هي عمليات خارجية لها انعكا�سات 

داخلية. ولقد وجد العلماء اأن عملية التعلم 

ت������وؤدي اإىل زيادة عدد نق������اط التقاء اخلاليا 

الدماغي������ة )امل�سابك(، وهو ما ميكن التعبري 

أنه عملية )تطوير  عنه، مقارنة بالكمبيوتر، ا

ذاتي( لت�سنيع املعالج املركزي. فالدماغ اإذا 

يتم تط������وره باجتاهني: البن������اء )الت�سنيع (، 

والتعلم )الرنامج (. 

اإن الطفل ال������ذي ل نقدم له ال�سعادة يف 

ال�سغر يعجز يف الكر عن اتخاذ اأي موقف 

ن ال�سعادة  وعن معرفة ال�سواب من اخلطاأ، لأ
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هي املوؤ�رس والدليل على قيام ال�سخ�س بعمل 

فيه فهم وذكاء. ال�سوؤال: هل يوجد حمفزات 

ن�ساين؟.. اأي هل ميكن  داخلي������ة يف العقل الإ

خرين للو�سول  ن�س������ان اأن ي�ستغني ع������ن الآ لإ

لتخاذ قرارات هامة �سحيحة؟..  حينها ما 

هي هذه املعززات وم������ا هي املوا�سيع؟.. اإن 

�سا�سية يف عملية التعليم  عملي������ة التحفيز الأ

مور �سبابية ول  ن�سان هي اأكرث الالأ وبن������اء الإ

اأحد ميكنه حتدي������د نتائجها جزما وبالتايل 

يك������ون التحفيز �سببا يف البن������اء ويف الوقت 

أ�سا�س يف بناء  نه ا ذاته �سببا يف الهدم لي�س لأ

أ�سا�������س بناء الرتبية اإىل  نه ا ن�س������ان ولكن لأ الإ

طفال  ن اإنن������ا ننمي روح املناف�س������ة بني الأ
الآ

أنا خ������ري منه( من خالل  ليق������ول كل منهم: )ا

ترتي������ب م�ست������وى الط������الب يف املدار�س ويف 

خري، اإننا  ول الثاين الثال������ث.. الأ البي������ت: الأ

طفال دفعا ليكونوا اأعداء. بذلك ندفع الأ

أننا ق�سدن������ا خلق روح املناف�سة  �سحيح ا

)ال�رسيف������ة( لكي يلحق املتاأخرون باملتقدمني 

وندف������ع املتقدم������ني نحو مزيد م������ن التقدم، 

�سف خلقن������ا اإن�ساننا املري�س اأول.  ولكن لالأ

نا( املري�سة فينا  بب�ساطة �سديدة اإن �سبب )الأ

فراد من������ذ الطفولة با�ستخدام  هو تربية الأ

يجابي������ة التناف�سية  املحف������زات ال�سلبية/والإ

فراد، مع واقع التفاوت بني  باملقارن������ة بني الأ

قدراتهم وظروفهم. 

كي������ف ميك������ن اأن  نحفز الطم������وح عند 

نانية املري�سة.  طفال دون اأن نحفز الأ الأ

ن نح������ن  بالن�سب������ة للكمبيوت������ر حت������ى الآ

نق������وم بو�سع برنامج حم������دد :نحدد فيه نوع 

املعطي������ات ب�سكل دقي������ق ووا�سح، وخطوات 

العم������ل املرتبطة بهذه املعلوم������ات، والنتائج 

مرتبطة باملعطي������ات وخطوات العمل ب�سكل 

مطل������ق. والكمبيوتر الذي ل نحدد خطوات 

عمله لن يج������د احلل، فكيف ميكن اأن يكون 

أو ال�سلب������ي، اخلارجي،  يجاب������ي ا املحف������ز الإ

بالن�سبة للكمبيوت������ر؟.. وهل ميكن اأن نوجد 

يف امل�ستقب������ل مع������ززات داخلي������ة يف معالج 

الكمبيوتر ليتمكن من توجيه )ذاته(؟..

ن�سان والكمبيوتر  اإن الفرق بني تعل������م الإ

متعلق بع������دد الحتمالت املمكن������ة للتعامل 

م������ع معطي������ات حم������ددة ،وكذلك دق������ة هذه 

ن�س������ان له خيارات  املعطي������ات وو�سوحها، الإ

كثرية نع������زز اأحدها في�سب������ح برنامج عمل، 

اأما بالن�سب������ة للكمبيوتر، نحن نحدد برنامج 

عمل وحيد للمعطيات املحددة بدقة، فلماذا 

التحفيز؟..

ل������ة وا�سٌح،  ن�سان والآ اإن الفرق ب������ني الإ

واإمكانية �سناع������ة الذكاء ال�سناعي حقيقة، 

دوات  واإن تاأخ������ر فب�سب������ب تاأخر تطوي������ر الأ

ن�سان  والرامج، وحت������ى يحاكي الكمبيوتر الإ

هن������اك احتمالن يج������ب اأن نحقق اأحدهما: 
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ن�ساين حلل م�سائل من  اإما اأن نعزل العقل الإ

أو اأن  أث������ر باملحيط، ا مو�س������وع حمدد دون التا

نعّقد بناء الكمبيوتر وبراجمه حتى ي�ستطيع 

أك������رث م������ن مو�سوع دفع������ة واحدة  معاجل������ة ا

وبحي������ث يتم تبادل النتائج بني الرامج، وكل 

أثناء تفاعله مع املحيط.  ذلك ا

ه������ذا يقودن������ا اأعم������ق يف ال�س������وؤال: ما 

أبح������اث الذكاء  ه������و الهدف احلقيق������ي من ا

ن�سان؟.. اإننا  ألي�س خدم������ة الإ ال�سناعي؟.. ا

ن�سان وكيف  نري������د اأن نعرف كيف يفك������ر الإ

يتعلم لنوجهه باأف�س������ل الرامج اإىل اإن�سانية 

�سعيدة. فاملو�س������وع اإذاً لي�س متعلقا باأف�سل 

ن�سان  الت�ساميم املادية حلياته بل بتخلي�س الإ

من ال�������رس وتوجيهه اإىل اخلري. فالق�سية قد 

تك������ون متعلقة باكت�ساف م������ا اإذا كان تخزين 

املوا�سيع املختلفة معزول يف الدماغ مبواقع 

ميك������ن اكت�سافها وحتديده������ا والتخل�س من 

آلية تخزين املعلومات  أو اأن ا منطقة ال�������رس. ا

والرام������ج يف الدماغ متعلقة مبواد كيميائية 

لكل نوع من املوا�سي������ع وبالتايل ميكن حقن 

أو  اجل�سم مبادة توؤدي اإىل التخل�س من ال�رس ا

كبحه ومنع انطالقه. 

اأمثله )كيف نفكر ويفكر(

حلل م�ساألة يف احل�س������اب )الريا�سيات( 

ن�سان اأمام مكتب������ه وي�ستغل عقله  يجل�������س الإ

ن�سانية  مبو�سوع امل�ساألة، والفوائد املادية والإ

التي �سيجنيها من احل������ل، و�رسورة تقدميه 

غدا للمدير، واحتم������ال مكافاأته اأو رف�سه، 

وم�سكل������ة ابنه املري�������س، ورغبت������ه بالتفوق 

ثبات ذاته اأمام مديره وحتى اأمام العامل!..  لإ

وقد تكون بع�س ه������ذه التداخالت �سببا يف 

اإبداع حل مميز للم�ساألة. وقد يتوقف فجاأة 

عن ح������ل امل�ساألة ب�سبب ح������ل اأوجده مل�سكلة 

ابن������ه املري�س!. وهذا ل������ه ما ي�سابهه يف عامل 

الكمبيوت������ر، فالكمبيوتر يقوم بعدد كبري من 

أثناء قيامه بح������ل م�ساألة حمددة  العملي������ات ا

جله������ا )املقاطعه  متَّ ت�سغي������ل الكمبيوت������ر لأ

الزمني������ه(، منه������ا مث������ال: ق������راءة املعلومات 

القادم������ة من لوحة املفاتي������ح، ويقوم برنامج 

لكرتوين باإعالمن������ا بقدوم ر�سائل  الري������د الإ

جدي������دة، ويتم تفح�س وتن�سيط الذاكرة. اأي 

اإن هناك عدداً من تداخالت الرامج ب�سكل 

أننا نعرف  ن�سان، الف������رق ا م�ساب������ه لعق������ل الإ

ونحدد برام������ج التداخل على الكمبيوتر اأما 

يف عقولنا فال ن�ستطيع. 

ن�سان فاعلة  اإن برامج التعلم يف عقل الإ

با�ستم������رار، واإن كان العم������ر الزمن������ي يحد 

م������ن قدراتها، لكنها م�ستم������رة وكذلك قراءة 

املعلومات اجلدي������دة وتخزينها وكذلك ردود 

فعال .  الأ

يف ه������ذه املرحل������ة يبدو جلي������ا اأن هناك 

حداث واملوؤثرات  طريق������ة ملعاجلة وحتليل الأ
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التي يالحظها العقل كامنة فيه، اأي اإنها غري 

مكت�سبة بل من بناء العقل ذاته، واإذا كان رد 

فعل الكائن احلي لبع�س املوؤثرات احلياتية 

دراك  �سا�سي������ة يعتر غريزة، م������ن حيث الإ الأ

أنه يجب التدقيق  غ������ري العاقل، فاإنن������ي اأرى ا

أو التدقيق  بعدد الغرائز عند الكائن احلي ،ا

دراك.  مبفهوم الإ

ن�سان عب������ارة مثل: )اأنت  كيف يفه������م الإ

ذكي(؟.. اإذا ق������راأت العبارة جتد لها معنى: 

)اأنت ذكي(، ولكن اإذا قيلت يف �سياق حديث 

ي�سري لها معان خمتلفة )اأنت �سديد الذكاء (، 

)اأنت ذكي( و)هل اأنت ذكي؟..(، )اأنت غبي(، 

اإن فه������م العبارة متعلق ب�سياق احلديث، وقد 

يتعلق بالكلمتني فقط م������ع اإ�سافة املوؤثرات 

ال�سوتي������ة للفظها، واإ�سافة موؤثرات ب�رسية، 

وق������د تتعلق اأي�سا بعالقتن������ا باملتحدث. ويف 

حني يك������ون الرنامج الذي يقراأ هذه العبارة 

الكمبيوت������ر وحيداً  با�ستخ������دام  لرتجمته������ا 

وحم������ددا باإيجاد املرادف������ات اللغوية من لغة 

ن�سان  اأخ������رى، ي�ستغ������ل عليه������ا يف دم������اغ الإ

جمموعة برامج اإن�سانية تتفاعل فيما بينها، 

اأهم هذه الرامج ه������و الرنامج الذي نقول 

أنن������ا فهمنا العبارة( فما هو معنى  بنتيجته )ا

أننا )فهمنا العب������ارة(؟.. اإن الفرق بني عدد  ا

الرامج امل�ستغلة عل������ى العبارة وجودتها بني 

ن�س������ان والكمبيوتر ميك������ن حتديده، ولكن  الإ

أننا فهمنا وهل يفه������م الكمبيوتر  ما معن������ى ا

دراك؟.. ما معنى  اأي�سا؟.. وم������ا معن������ى الإ

بداع؟.  الذكاء؟..ما معنى الإ

اإن البحث يف ه������ذا املو�سوع بحاجة اإىل 

خمت������رات، ولكن و�سع نظري������ة تعمل عليها 

وىل.  هذه املخترات ياأتي بالدرجة الأ

 الفه���م: يراف������ق ه������ذه الكلم������ة متيي������ز 

للعالق������ات الرابطة ملو�سوع حمدد من خالل 

خري������ن، يدعمها اإح�سا�������س قليل  تعلي������م الآ

بال�سعادة. 

دراك: يراف������ق ه������ذه الكلم������ة متيي������ز  االإ

للعالق������ات الرابطة ملو�س������وع حمدد، ومتييز 

خرى ذات ال�سلة من  عالقته باملوا�سي������ع الأ

خرين.  خالل تعليم الآ

بداع: يرافق اكت�ساف عالقات جديدة  الإ

بني املقدمات والنتائج مل تكن معروفة ،وحتى 

تقدمي نتائج جديدة، وقدرا كبريا من ال�سعادة 

خرين. من خالل رد فعل الآ

فهم������ت = �رست ق������ادراً عل������ى معاجلة 

املو�س������وع يف حال ح�سويل على املعطيات = 

انتهي������ت من و�سع الرنامج يف الدماغ و�سار 

جاه������زا لال�ستخ������دام وانتهي������ت من حتديد 

ممي������زات املعلومات الالزمة ل������ه = انتهيت 

من حتديد الرامج الالزم������ة حلل املو�سوع 

وحتدي������د البيان������ات الالزم������ة = انتهيت من 

حتديد العالقة بني امل�سببات والنتائج. 
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الفه������م اإذاً م������ن ناحية معاجل������ة ق�سية 

حمددة هو: الو�سول اإىل نتيجة �سحيحة من 

خالل حتديد الرنام������ج ال�سحيح ،والقدرة 

عل������ى متيي������ز املعلوم������ات الالزم������ة من بني 

وىل، وو�سعها  جمموعة معلومات وللم������رة الأ

يف مكانها ال�سحيح. وما اإن نفهم حتى يفقد 

تك������رار العمل هذه ال�سف������ة، وهذا ما يجعل 

الكثريين يعرون عن حل الكمبيوتر ملو�سوع 

مع������ني بالفه������م: )اأي اإنه مّي������ز املعلومة التي 

قدمناها ل������ه، وو�سعها يف مكانها ال�سحيح، 

وه������ا هو يعطينا نتيجة �سحيحة(. ال�سحيح 

نه مل مييز املعلومة،  أّن الكمبيوت������ر ل يفهم لأ ا

������ا لق�ن������اه اإياه������ا تلقينا ونح������ن الذين  واإمنَّ

و�سعناه������ا يف مكانه������ا ال�سحيح. يحدث اأن 

يكون فهمنا خاطئا ،ال�سحيح اأن قرارنا باأننا 

ننا مل نفهم.  فهمنا هو اخلاطئ لأ

هن������اك تقني������ات يف ط������رق الرجمة اأكرث 

فعالي������ة مل نكت�سفه������ا بع������د لتح�س������ني عمل 

أ�سري اإليها باملثال  الكمبيوتر وعالقتن������ا به، وا

التايل: اإن لوحة املفاتيح حتوي ما يقارب 100 

مفتاح لكل مفتاح و�سعيتان، وهناك جمموعة 

وام������ر املت�سمنة  �سافي������ة، والأ احل������روف الإ

باملفاتيح اأي ما جمموعه 256 حرف خمتلف 

ن�س������اين الب�سيط يقول  تقريب������ا، املنط������ق الإ

بوجوب وج������ود 256 �سلك للتعامل معها، يف 

حني متَّ ت�سنيفها وتو�سيفها واإيجاد عالقات 

�سالك الكهربائية التي  اأدت اإىل اأن ع������دد الأ

ت�سل بني الكمبيوتر ولوحة املفاتيح هي اأقل 

ب 30 مرة، فاإذا افرت�سنا اإمكانية اإقامة مثل 

هذه العالقة بني الرامج املختلفة �سينخف�س 

عدد الحتم������الت حلركة القط������ع يف لعبة 

ال�سطرجن لت�سب������ح �سمن احلدود املنطقية. 

ومث������ال حديث لهذه الرام������ج برامج �سغط 

البيان������ات، مثال يتم تخفي�س حجم التخزين 

ال������الزم حلفظ مل������ف �سور حت������ى الن�سف 

با�ستخدام برنامج �سغط البيانات. 

اأخ��������ريًا 

أثن������اء �سناع������ة برنامج  أ ا كثريا م������ا نلجا

�ساف������ة حلق������ات تاأخري زمني  للكمبيوت������ر لإ

تبط������ئ عم������ل الرنامج يف مرحل������ة حمددة 

ن�سان لقراءة  لك������ي نعطي الوقت ال������كايف لالإ

النتائج، ب�سبب الف������روق املختلفة املمكنة يف 

ن�سان والكمبيوتر،  العالق������ة التفاعلية بني الإ

كاللغة وال�رسع������ة وطريقة رد الفعل، وكذلك 

خراج امليكانيكية  بني الكمبيوتر وو�سائط الإ

لي������ة ،من ذل������ك قدرة العني عل������ى متابعة  الآ

احلركة، فالع������ني ت�ستوعب عددا من ال�سور 

يف الثاني������ة الواحدة ف������اإذا جتاوزناه فقدنا 

ل������ة الت�سوير يف كثري  �سورا، لذل������ك نلجاأ لآ

من اأعمال املراقبة الدقيقة، وامل�سكلة ذاتها 

ل������ة امليكانيكية،  يعانيه������ا الكمبيوتر م������ع الآ

أثناء كتابة هذا الن�س كنت  كالطابعة، فمثال ا
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أ�ستعر�سه باأو�ساع خمتلفة على ال�سا�سة، كان  ا

يقدمها باأج������زاء من الثاني������ة ،ولكن عندما 

أنتظر،  وجهت������ه ل�ستخدام الطابع������ة جل�ست ا

وكذل������ك الكمبيوت������ر، وقتا طوي������ال بانتظار 

انتهاء الطابعة من عملها امليكانيكي، ورحت 

ت�سلى مع الكمبيوتر  أ�ستخدم لعبة ال������ورق لأ ا

بالنتظار. نحن ل نتعامل مع اأجزاء املليمرت 

لعدم قدرتن������ا على متييزها بالعني، يف حني 

ج������زاء املجهرية،  يتعام������ل الكمبيوتر مع الأ

ألوان حمدودة  نحن ل منيز �س������وى جمموعة ا

بالن�سبة للكمبيوتر ال������ذي يتعامل مع مليون 

مثلة اأكرث م������ن اأن تعد هنا، لذلك  ل������ون. والأ

يتوجب علينا عند التعامل مع الكمبيوتر اأن 

نتجاه������ل اأو نحدد جمال عمل������ه زمًنا ونوعاً 

وكّماً و.. و.. و.اإلخ. 

اإن ق������درة الكمبيوت������ر على ح������ل امل�ساألة 

ن�سان على حلها يف  اأف�سل بكثري من قدرة الإ

حال احل�سول على املعلومات الالزمة، ولكن 

لة على املعلومات  أين اأو كيف �ستح�سل الآ من ا

الالزم������ة ملو�سوع حمدد دون التدخل املبا�رس 

ن�سان؟.. اإن هذا هو �سبب التفوق احلايل  لالإ

ن�سان.  لالإ

ن�سان  الكمبيوت������ر باعتباره من �سن������ع الإ

ن�سان، لكنه يف الوقت  يفتقد كل ما يجهله الإ

ن�سان ب������كل ما قدمه  ذات������ه يتفوق عل������ى الإ

ن�سان له من تكنولوجيا حديثة. الإ

ه������ل نقول اإن العق������ل الب�رسي يحوي مع 

أم  تكوين������ه برامج عمل ملوا�سي������ع حمددة؟.. ا

أثناء  اإن الرام������ج جميعها يتم و�سعها لحقا ا

أم اإن العقل يحوي عمليات منطقية  احلياة؟..ا

غري ح�سابية )خري/ �رس( مع بنائه؟.

ونذكر هنا اأن الكمبيوتر ميكن اأن يدخل 

يف حال������ة ع������دم تفاعل مع املحي������ط )نفقد 

التعامل م������ع لوحة املفاتيح والف������اأرة( كتلك 

�سباب م�سابهة،  ن�سان ولأ التي حتدث عند الإ

اإذ ل ميوت ال�سخ�س ولكن ل يكون له اأي رد 

فعل مع املحيط )ا�ستجابة( ول نعرف ما اإذا 

جابة باأي  كان يفهمن������ا ولكنه ل ي�ستطي������ع الإ

�س������ارات الكهربائية يف  طريق������ة، اإذ تفقد الإ

أثناء ح������دوث املقاطعة، ول  الدماغ توجهها ا

أو الكمبيوتر، حتديد امل�سار  ي�ستطيع العقل، ا

الذي كان يعمل عليه قبل حدوث املقاطعة. 

حلل هذه امل�سكلة نطف������ئ جهاز الكمبيوتر، 

ن�سان؟..  ولكن ماذا ب�ساأن الإ

اإن عم������ل الكمبيوتر من حيث: حمدودية 

تعامله مع املحي������ط، وتلقينه الرنامج املراد 

ت�سغيل������ه يف زمن حمدود بدقائ������ق، وقدرتنا 

على ال�سيطرة على جميع خطوات الرنامج، 

وحتديد املعلومات الالزمة حلل اأي مو�سوع، 

ن�سان،  يختل������ف جذريا عن عملية تربي������ة الإ

الت������ي هي عملي������ة م�ستم������رة يف كل حلظة، 
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ن�س������ان ل يتوقف عن تلقي املعلومات يف  فالإ

اأي حلظة من حيات������ه، حتى وهو نائم يبقى 

جه������ازه الع�سبي فعال ول������و بن�سبة اأقل من 

حالة اليقظة، وم������ن ناحية الرجمة )توجيه 

فعال( فاإن ه������ذه العملية ل تتوقف  ردود الأ

ن�سان،  أي�س������ا يف كل حلظ������ة م������ن حي������اة الإ ا

وىل  ويالحظ اأن عملية التعلم يف ال�سنوات الأ

�سا�سية ل�سلوك  حتدد املناحي واملوا�سفات الأ

ن�سان لحقا، و�سمن حدود تغيري حمدودة  الإ

)الطبع يغل������ب التطبع( )التعل������م يف ال�سغر 

كالنق�������س على احلجر، �سع������ب جدا ورا�سخ 

جداً(. 

اإننا حلل مو�س������وع معني نحدد خطوات 

احل������ل ب�س������كل دقيق ج������داً ومتتاب������ع ب�سكل 

ل يقب������ل اخلطاأ، ولكي نق������وم بذلك ندر�س 

املو�س������وع ونفهمه ب�سكل كامل، ونحدد طرق 

احل������ل املمكن������ة واملعلومات الالزم������ة للقيام 

بذل������ك. اإن اأي نق�س اأو عدم دقة يف اأي من 

هذه اخلطوات �سيوؤدي اإىل حلول غري كاملة. 

أثناء تطوير الكمبيوت������ر نعرف هذه  ونح������ن ا

املوا�سي������ع وندركها ،�سمن ح������دود معرفتنا 

أم������ا بالن�سبة  ق�س������ى لقدراتنا(. ا )احل������د الأ

ن�ساني������ة فالو�س������ع خمتل������ف:  للموا�سي������ع الإ

ن�سانية وطرق معاجلتها  فمعطيات امل�سائل الإ

وحتى النتائج املراد احل�سول عليها مازالت 

غري وا�سحة، و�سمن هذه الظروف ل ميكن 

ن�سان ميكن تطبيقه  و�س������ع برنامج وا�سح لالإ

ن�سان اإن�ساناً متفّوقاً.  لين�ساأ الإ

حتدثنا عن ال�سع������ادة وعقاقري ال�سعادة 

وعالقتها بالذكاء ال�سناعي من حيث تبادل 

ن�سان  الفائ������دة م������ن تداخل العالقة ب������ني الإ

ل������ة ،و قلن������ا اأن ح�������رس ا�ستخ������دام هذه  والآ

العقاق������ري يف ح������الت املر�س ه������و مل�سلحة 

أنه ميكن  املجتمع، ولي�س الفرد، يف حني اأرى ا

أك������رث فاعلية: ففي حني  ا�ستخدامها بطرق ا

�سخا�������س القادرين على  يجب منعها عن الأ

العمل املنت������ج للمجتمع، ميكن فر�س تناولها 

�رسار( يف املجتمع، بحيث  �سخا�س )الأ على الأ

خرين،  يفقدون قدرتهم على التفكري باأذية الآ

ويف الوق������ت نف�سه ل ن�سبب لهم اآلًما جتعلنا 

ن�ساني������ني، وكذلك ميكن  يف م�س������اف غري الإ

�سخا�س الذي������ن قّدموا للمجتمع  منحه������ا لالأ

كل طاقتهم وو�سلوا اإىل حالة من ال�سعف مل 

يعودوا قادرين معها على تقدمي املزيد. بهذه 

الطريقة نقّدم له������م حقهم من ال�سعادة دون 

جه������د منهم اأو من املجتمع ليق�سوا ما تبقى 

ألن يكون ذلك  له������م من حياة ب�سكل اإن�ساين. ا
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ن�ساين يف �سبيل اإ�سالح  اأكرث توفرياً للجهد الإ

ما ل ي�سلح، وتاأمينا حلياة اأكرث اإن�سانية؟..

خرى يف هذا الجتاه،  من املالحظات الأ

ف������راد يف املجتمعات تختلف من  اأن طباع الأ

منطقة اإىل اأخرى، واأعتقد اأن ذلك يعود اإىل 

أنواع م������ن النباتات يف مناطق ال�سكن  وجود ا

حتت������وي م������واد كيميائية متمي������زة تنتقل اإىل 

ن�سان عند تناوله هذه النباتات فيوؤثر على  الإ

أو باآخر مما يوؤدي اإىل اأن ينطبع  العقل ب�سكل ا

اأفراد املجتمع على ما ت�سببه هذه املادة. 

ال���ذكاء  فل�سف���ة  اأبح���اث  نتيج���ة 

ال�سناعي

  هل نحن باجتاه ت�سنيع روبوت اأكرث منا 

ذكاًء وقدرة؟؟؟؟

  هل نحن باجتاه حياة اإن�سانية مفهومة 

وموجهة و�سعيدة؟؟؟؟
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�شــعر:

حني تعبث 

هم يع�سقونك

ق�شة :

بريامو�س وثي�سبي

رثائيات رجل حاول النهو�س

�سليم�ن العي�سى

حممود مفلح

و�سفية حمبك

اإبراهيم عواد خلف 
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على هام�ش عا�صفة اجلليد الرهيبة يف كندا..

حنَي تَْعَبْث

اأر�ُضنا العاثرةُ اجَلدِّ بنا

ب�ضخوٍر من جليٍد عا�ضٍف ُتِطرنا

غ�ضاْن تق�ضُف الأ

�ساعر العروبة والطفولة الكبري

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

❁
�سليمان العي�سى

حني َتْعَبث
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تَنْق�ُض اجلدراْن

ترتُك الدنيا ظالماً حولَنا

حنَي تَْعَبْث

ىل حتِملُهم.. ل تُبايل بالأُ

أَْعني ِبنا.. ا

❁    ❁    ❁

نَّها غا�ضبٌة ِمّنا.. تُراها هل تاَُلْم؟ اإِ

َعِبثَْت حني َعَبثْنا..

واملقاديُر نياْم

آثاِم  أًة.. تنُف�������ضُ عنها بع�������ضَ ا فج������ا

الَب�َش.

أًة تُنِْذُر.. لو ُتدي النُُّذْر فجا

أَعتانا َطَغاُم أَْعتانا.. وا نَّها تُنِْذُر ا اإِ

يَْزرعون الليَل َوياْلٍت َوُرْعباً..

كي يناموا..

طفاِل.. نَّني اأحلُُم بالأ اإِ

ما َذنُْب الطفولَْة

أَعا�سريُ الَغ�َسْب؟ حني جتتاُح ا

حنَي، يا اأر�س اخلطايا تَْعبثنْي

ال�سغ������اِر  كدا�������سِ  لأ َم������اأْوى  ل  ح������ني 

ال�سائعنْي

مي هذا الَغ�سْب! أجَْلِ ا

كفكفي ثورتَِك الهوجاَء..

رفقاً بال�سغاْر!
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َيُّ َعْدٍل؟
أ ا

أيكونون ال�سحايا.. ا

حِلماقات الِكباْر؟

❁    ❁    ❁

أَْعَبْث.. حني ا

أَنتم ب�سدري تَنُْفثُون اكم مبا ا أتَلقَّ ا

ذى.. أُْكُم قطُّ الأَ أَبْدا أنا مل ا ا

لو تَْذُكروْن..

أُْغتاُل.. تَْغتالونني لياًل نهارا نَّني ا اإِ

 �رِسّاً وَجهارا
َ
وتعيثون ف�ساداً بي

تعلَموْن..

أَْم أَْحنى واَْرا أَنَّني ا ا

أَن كنتُم على َظْهري، منُذ ا

ورقرقُت الهناءاِت لَُكْم،

أَْم.. أَرا أَْحنَى وا ا

طفاِل اأخ�رَسْ اأمتنَّى لو �رسيراً كنُت لالأ

أَنَّى َخَطْوا.. اأفر�ُس الُع�ْسَب لهم ا

أَنْ�رسْ أْحلَى وا ا

أمَتنَّى.. ا

.. فدعوين ِللُْمنى اخُل�رْسِ

لُْم حالَم حَتْ دعوا الأ

نن������ي اأجم������ُل.. ل������و مل تَثُْقب������وا �َسْقف������ي  اإِ

)1(
املنمنَْم

أَْغ�َسْب حني ا

مُّ التي عاتبتُها منُذ قليٍل،
قالِت الأ

حنَي اأعبْْث

أنتُم بوجهي تَنُْفثُوْن اُكْم مبا ا أتلقَّ ا

أ�سوٍد يَْقتُلُكْم.. من ُجنوٍن ا

أَبنائي معي لو تعلَموْن يقتُُل ا

ن. وزون اخلطر الذي يتحدث عنه العلم االآ اإ�سارة اإىل ثقب االأ  -1

الهوام�ش:

¥µ
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أكاْد أو � رحل � �إين لأ

أيها �لزمُن �لرماْد يا �

مل يبَق �إل خطوتان ودمعتان.. وبعدها ي�صُل �جلر�ْد!

أ�صاَء ومْن �أجاَد! ل�صيَء يبقى غريُ قاِعِة �لطريِق ملْن �

�صباُح و�لقبُل �حِلد�ْد!! مل تبّق �إل �لدرُب و�لأ

❁    ❁    ❁

�ساعر �سوري.

العمل الفني: الفنان عبد املعطي اأبو زيد.

❁

ò

❁
حممود مفلح

هم يع�شقونك
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فاهج������ر يراع������ك ال تقل عما 

تراه طغى وزاْد

أو فاّت�ش������ْح اإن �شئَ������ت بالقل������م  ا

املدّجن واملداْد

يكفيك يف »ال�شتني« ترحل من 

بالٍد كم عربَت بها ال�رساَب..

اإىل بالْد..!!

وهٌم جهاُدَك..

مل يجب اأح������د واأنت ت�شيح يف 

»ال�شتنَي«..

 على اجلهاْد..
َّ
حي

تع������ب الطريق م������ن الطريق.. 

و�شاق �شدُر »ال�شندباْد..«!

حتى املطارات الت������ي كانت تُ�شّفق حني 

تاأتيها وت�شتهويَك

بيعت يف املزاْد..!!

خذ ماء وجهك وان�رسْف

أو فا�شطل������ْح فالطق�������س م�شطلح وهذا  ا

البحر »عاُل العاِل«

فِق..  أو قالوا عن االأ ال تعباأ مبا زعم������وه ا

ان�سداْد!

منذ انتُبذَت على الر�سيف..

واأنت جترتح اليقنَي ول تعوْد

وىل.. فم������ن اأغراك بالزمن  و�سماوؤك الأ

اجلديْد

َقب�������سٌ هناك وطلق������ة خر�ساء تبحث عن 

فري�ستها هنا

ودٌم فريْد..

والقتل حتت اجلل������د ينبت وال�سغار هم 
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ال�سحايا..

والعدّو هو ال�سهيْد!!

لَغٌم جديْد

�َسّمْد جراحك واحرت�ْس

قد يُطبقون على ق�سيدتك الوحيدِة.. يا 

وحيد..!!

¥µ
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تطل من ال�شباك وهي تنادي، كاأنها تغني:

أنتما؟ لدي مفاج������اأة، لدينا زائرة حلوة،  أين ا - بريامو�������س وثي�شبي، تعاال ا

أنا ال�شقراء، التي جئت من  �شم������راء، قادمة من ال�رشق القريب، لي�ش������ت مثلي ا

ال�رشق البعيد.

أو اثنان  من هما بريامو�س وثي�شبي؟ هل هما من اخلدم؟ هل هما ولداها؟ ا

من النزالء؟ يا اإلهي، كم حتب الرثثرة، ال باأ�س، �شوف ت�شليني من غري �شك. 

❁    ❁    ❁

قا�سة �سورية مقيمة يف انكلرتا.

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي.

❁

ò

بريامو�س وثي�سبي

❁
و�صفية حمبك
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تفت������ح يل الباب �سي������دة يف اخلم�سني من 

عمرها، توقعت من �سوتها احلميم اأن تكون 

أنيقة، فوجدتها اأجمل من ال�سورة  لطيف������ة وا

التي ر�سمته������ا لها يف خيايل، حيتني بحرارة 

وعفوي������ة، كم������ا اعت������ادت اأن حتيين������ي على 

ألتق������ي بها، عرفتني  الهاتف حت������ى قبل اأن ا

عل������ى اأرجاء املنزل، ثم �سارت بي اإىل الغرفة 

التي �ساأم�س������ي الليلة فيها، كل �سيء مرتب، 

كل �سيء له مو�سعه اخلا�ص يف البيت، منزل 

هادئ، جامد، بل ميت، ال �سوت وال حركة، 

خرى  �ساألته������ا اإن كان������ت اأي من الغ������رف االأ

حمجوزة، فاأجابت اإنها جميعاً فارغة، فمو�سم 

ال�سياحة مل يقبل بعد، وكانت تتوقع مع انعقاد 

موؤمتر عن �سك�سبري يف بل������دة �سرتاتفورد اأن 

متتلئ الغ������رف كلها بالنزالء، ولكنها اأ�سيبت 

أم������ل، فاأنا النزيل������ة الوحيدة، وكاأنها  بخيبة ا

تري������د منحي غرف املنزل كله������ا، اأ�رصت اأن 

اأ�رصب القهوة معها قبل اأن اأنطلق يف رحلتي 

أنها يف �سوق  ال�سياحي������ة يف البلدة، �سع������رت ا

لتتحدث، لتكلم اأحداً ما، تريد من ي�سمعها، 

أنا  جل�ست معها قرابة ال�ساعة، ثم انطلقت وا

اأعدها بحديث ثان مطول يف نهاية يومي. 

❁    ❁    ❁

أ�سماء  لكرتونية عن ا بحث������ت يف املواقع الإ

الفنادق يف هذه البل������دة ال�سغرية، فوجدت 

الكث������ري منها، اأحت������اج غرفة لليل������ة واحدة، 

أ�ستمع جلل�س������ات املوؤمتر حتى  ميكنن������ي اأن ا

الثاني������ة، ثم اأجت������ول يف البل������دة واأزور بيت 

�سك�سب������ري حيث ولد، وبي������وت بناته واأقاربه، 

ثم اأنهي جولتي يف الكني�سة حيث دفن، ويف 

امل�ساء لبد من ح�س������ور عر�س م�رسحي يف 

م�رسح فرقة �سك�سب������ري امللكية، وقعت عيني 

لكرتوني������ة عل������ى فندق يحمل  يف املواق������ع الإ

ا�س������م بريامو�س وثي�سبي، ل اأعرف ملاذا لفت 

نظ������ري، كنت قراأت عنهما يف م�رسحية حلم 

منت�س������ف ليلة �سي������ف ل�سك�سبري، هي ق�سة 

لل�ساعر الروم������اين اأوفيد ذكره������ا يف كتابه 

التح������ول ورواها من بعده جيف������ري �سو�رس، 

أثاث غرفه  أ�سعار الفن������دق مقبولة، ا وجدت ا

جميل، موقع������ه قريب من معهد �سك�سبري يف 

�سرتاتفورد حي������ث �سيعقد املوؤمتر، هو معهد 

متخ�س�س بالدرا�سات والبحوث حول حياة 

�سك�سبري واأعمال������ه، تابع جلامعة برمنجهام، 

جذبني ا�سم �ساحبة الفندق اأي�ساً كما كتب 

يف املوق������ع »م������رمي«، وعلى الف������ور ات�سلت، 

وحجزت غرفة لليلة واحدة. 

�سرتاتف������ورد بلدة �سياحية بامتياز، تعي�س 
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عل������ى ا�سم �سك�سبري، ل ميك������ن اأن تتنف�س اإل 

�سك�سبري هن������اك، فالقرية تعي�س على ا�سمه، 

أثراً من������ه، حتمل الفنادق  أينم������ا التفت ترى ا ا

أ�سم������اء  ا واملطاع������م  م�رسحيات������ه،  عناوي������ن 

�سخ�سيات������ه، واح������د ا�سمه كورديلي������ا، وثان 

ماكبث، وثالث اأوفيليا، تردد ال�ساحات ا�سمه 

أ�سماء اأقاربه، تنت�رس التماثيل يف احلدائق،  وا

أبوابها،  وتزين الر�سومات ج������دران املدينة وا

وت�ستم������ر العرو�س امل�رسحي������ة على خ�سبات 

أم������ا نهر اآفون  امل�سارح املغلق������ة واملفتوحة، ا

في�سري يف املدينة وينظ������ر بعني �ساهرة على 

مئات ال�سياح كل ي������وم، يتوافدون من اأنحاء 

العامل يف �سهر ال�سيف، واليوم منت�سف �سهر 

حزيران، البلدة هادئة، مو�سم ال�سطياف مل 

يح������ن بعد، اجلو دافئ ي�ساع������د على التنقل 

واحلركة، مع ذلك ل ميكنني اأن اأثق بطق�س 

أن�س������ى اأن اأحمل مظلة اأو  أبداً، ول ا انكل������رتا ا

معطف املطر. 

نكليزية والفرن�سية، وتعلمت  - اأجي������د الإ

من������ذ طفولت������ي الفار�سية، واأح������ب حروفها 

ألي�س كذلك؟، واأعرف  أن������ت عربية ا العربية، ا

يطالية، ع�ست ب�سع  �سبانية والإ القليل من الإ

�سنوات يف اإ�سباني������ا واإيطاليا وفرن�سا، كانت 

أياما جميلة، كنت �سبي������ة �سغرية، تخيلي..  ا

قدمت من طهران يف اإي������ران، حيث ولدت، 

اإىل ه������ذه البلدة الب������اردة يف اأق�سى الغرب 

أنا يف الع�رسين من عمري، جئت مع والدي  وا

أيامي هنا،  أذك������ر اأول ا ال�سابط املتقاع������د، ا

�سل،  أنني اإنكليزية الأ أياماً �سعبة، مع ا كانت ا

أر�ستقراطية عريقة من  أ�������رسة ا ووال������دي من ا

ويل������ز، ووالدتي من اإدن������رة يف ا�سكوتالندة، 

توفيت بعد عودتنا اإىل انكلرتا بعامني، عا�س 

أيامه  أع������وام، يف نهاية ا أب������ي بعدها ع�������رسة ا ا

وىل  يام الأ اأ�سيب بالرعا�س، حقيقة كانت الأ

�سعبة، لكن كل �سيء تبدل بعد ذلك وتغري.

هكذا بداأ حديثه������ا ونحن نتناول الع�ساء 

معاً.

تلتفت نحو الباب، وتنادي:

أنتما؟ أين ا - بريامو�س وثي�سبي، تعال ا

وت�سمت هنيهة، وه������ي ترتقب، ثم تتابع 

حديثها:

- عمل������ت بج������د، ب������ل دفن������ت نف�سي يف 

العم������ل، حتى متكنت من �������رساء اأول منزل، 

حولته اإىل فندق �سغري، ثم متكنت من توفري 

بع�������س النق������ود، وح�سلت عل������ى قر�س من 

�سرتي بعدها من������زلً اآخر، وهكذا  البن������ك، لأ

توالت ال�سن������وات، ومر العمر، �������رساء وبيع، 

تاأجري بي������وت وم�ساكن للطالب وغرف، ربح 

وخ�سارة. 
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وي�ستمر نداوؤها، بل غناوؤها اجلميل:

أنتما؟ أين ا - حان وقت الع�ساء، تعال ا

خرى،  تتوقف عن احلديث بني الفينة والأ

أتناول طعام الع�ساء، لتقول  أنا ا وتلتفت اإيّل وا

يل: 

أن������ا �سنعته  - تن������اويل من ه������ذا املربى، ا

بنف�سي، اأخرين������ي ما راأيك، ا�رسبي من هذا 

ال�س������اي، واإن مل حتبيه فلدي ن������وع اآخر، هل 

تريدين اأن ت�سمعي بع�������س املو�سيقا الهادئة 

يف غرفتك قبل النوم، و�سعت لك يف امل�سجل 

�رسيط������اً جمياًل ي�ساعدك عل������ى الراحة بعد 

نهارك املتعب هذا.

اأذهلتني الغرفة، �رسقية، دافئة، جميلة، 

م������ا اإن فتح������ت الب������اب حتى وجل������ت داخل 

عامل ثان، ال�سج������اد الفار�سي القدمي يفرت�س 

ر�سي������ة، ولوحات من �سح������ر اإيران تزين  الأ

اجلدران، �سورة لفت������اة اإيرانية جميلة ذات 

عين������ني �سوداوين مكحولت������ني، �سابط بزيه 

الع�سك������ري يقف بقامته الطويل������ة، و�ساربيه 

و�سمة تزين �سدره، هو والدها  الكثيفني، والأ

من غري �سك، على اأح������د الرفوف ا�سطفت 

كوؤو�س �ساي واأطباق و�سحون مزينة بنقو�س 

ناعمة. 

�سعرت اأين يف من������زيل، مع اأمي، تدللني 
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أرادت اأن اأت�رسف  وتعاملني كطفل �سغ������ري، ا

كاأين يف بيت������ي، اغت�سل������ت، وتناولت الطعام 

معه������ا، و�رسبنا ال�ساي يف احلديقة ال�سغرية، 

�ساهدنا التلف������از، ثم اعت������ذرت منها لب�سع 

دقائ������ق، حتدثت م������ع اأمي، بع������د اأن �سعرت 

أم������ي و�سوتها، متنيت  اأين يف �س������وق ل�سورة ا

أ�سافر للحظ������ة اإىل حلب كي اأعانق اأمي  اأن ا

ر�س  ثم اأعود، ليت امل�ساف������ة قريبة، ليت الأ

تطوى.

- م������ا بك؟ ي������ا ابنتي، مل تت�سل������ني ثانية، 

ات�سلت باأمك يف ال�سباح، واطماأنت عليك، 

هل هناك اأمر ما؟

اأردت �سماع �سوت اأمي وح�سب، ا�ستمرت 

أن������ا �سامتة �سعيدة  تلق������ي باأ�سئلتها القلقة، وا

ب�سماع �سوتها:

- �سافرت اإىل باري�س، ع�ست �سنة هناك، 

عملت يف �رسكة ط������ريان، وزرت عدة بلدان، 

أتقنت عدة لغات، ثم ا�ستقررت هنا  وهك������ذا ا

يف �سرتاتف������ورد، بع������ت معظم املن������ازل التي 

أب������ق على غري هذا املنزل، هو  ا�سرتيتها، ومل ا

من������زل وفن������دق يف اآن، �س������ارع )فورتنرا�س( 

ن ج������داً، ولكن مع بدء املو�سم، يعج  هادئ الآ

عي�س على  بال�سياح، مو�س������م واحد يكفيني لأ

دخله العام كله.  

وت�سمت هنيهة، ثم تنادي:  

- احلليب اللذيذ بانتظاركما، هيا تعال، 

بريامو�س وثي�سبي.

أثار نداوؤها املتكرر ف�سويل، ف�ساألتها: ا

- من بريامو�س وثي�سبي؟

- بريامو�س ابني وثي�سبي زوجته. 

أنها تعي�س  اعتقدت من �سمت منزله������ا ا

مبفردها، ل ميك������ن اأن تكون مبفردها وهي 

أنها مت�سي  يف اخلم�سني م������ن عمرها، لبد ا

وقتاً ممتعاً معهما، لك������ن اأين هما؟ نادتهما 

كث������رياً، ومل ياأتيا بعد، تناولن������ا طعام الع�ساء، 

و�رسبن������ا ال�س������اي، ومل نن�س قط������ع ال�سوكول، 

وهما مل ي�سال بعد.

مل، كنت  ن حياتي باحل������ب والأ - مي������الآ

جلهما،  وحي������دة، ث������م اأ�سبح������ت اأعي�������س لأ

أ�سمع  أ�ستيقظ على �رساخهم������ا، اعتدت اأن ا ا

�سوتهم������ا يف ال�سباح الباكر، نذهب للت�سوق 

معاً، نتنزه يف احلدائق، هما عائلتي، �سرتين 

ن ثي�سب������ي، هي مت�سي هك������ذا، مثل �سيدة  الآ

أر�ستقراطي������ة، وبريامو�������س مي�سي مثل �سيد  ا

حمرتم، يتلفت ميين������اً و�سمالً، يراقب املنزل 

ويراقب ثي�سبي.

يف كل مرة تناديهم������ا تلتفت نحو الباب، 

أن������ا اأظنها تتخيل،  كاأنه������ا تتوقع دخولهما، وا
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كاأنه ل وجود لبريامو�������س وثي�سبي، هل هما 

�سبحان، هل هم������ا روحان لولدين فقدتهما، 

رواح  النا�������س هن������ا يف انكل������رتا يوؤمنون ب������الأ

�سب������اح، بل كث������رياً ما يعتق������دون بوجود  والأ

�سباح يف املنازل. الأ

ألتفت  تلتفت نح������و الباب، وتنادي ثانية، ا

بي�س  أي�ساً، يدخ������ل قط وقطة، �سعرهما الأ ا

أو  كثيف ج������داً، ناع������م، كاأنهما و�سادت������ان، ا

معطفا فرو �سغريان، يتحركان ببطء وهدوء، 

يتجهان نحوي.

❁    ❁    ❁

ودعتها يف �سباح الي������وم التايل، وعدتها 

بزيارة ثانية، اأهديتها جماًل �سغرياً م�سنوعاً 

بعناية من خ�سب اجلوز، كنت قد حملته معي 

أن�س بالطبع  من حل������ب، فرحت به ج������داً، مل ا

ألقي التحية على بريامو�س وثي�سبي، واأن  اأن ا

)1(
اأدعو لهما اأن يبقيا معاً طول احلياة.

¥µ

ثي�سب��ي فت��اة من بابل اأحبت ابن اجلريان »بريامو�ص«، اتفقا على اللق��اء يف مكان ما، و�سلت ثي�سبي اأواًل، ففوجئت   -1

بروؤية اأ�سد تلطخ وجهه بالدم من بقايا فري�سة كان قد التهمها، فهربت م�سرعة، واأ�سقطت عنها من الفزع بع�ص ثيابها، 

�سد التهم  �سد ولطخها بالدم، وو�سل بريامو�ص متاأخراً قلياًل، فراأى الثياب امللطخة بالدماء، فاعتقد اأن االأ فالتقطها االأ

ثي�سبي، فقتل نف�سه، وتعود ثي�سبي اإىل املكان، فرتى حبيبها مقتوال، فتقتل نف�سها.

الهوام�ش:
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)  جرٌح �أّول(

أْي ناه�ض: �

أع������رف عينيك متاماً، �أعرف ذلك �ل�شو�د �ل������ذي يع�ش�ض فيهما، و�أعرف  �

�أن روح������ي �قتب�شت ذ�ت لوعٍة بع�شاً مما يوؤرقك، و�شيئاً مما يحزنك، و�شهماً 

 قا�س وكاتب �سوري

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò
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❁
اإبراهيم عواد خلف
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من ن�سيب������ك يف مرياث احلي������اة، واقتب�ست 

كل �س������يء من التفا�سي������ل املقيتة التي حذت 

بك اإىل ال�سطط،.. اإىل اجلنوح، فقط جمرد 

اجلنوح ولي�س اجلنون، كما يطلقون عليك. 

اأنت جنحت بخيالك واأحالمك وبعينيك 

أف������ٍق مل ن������ره، ما زلت على قي������د القلق،  اإىل ا

وعلى ذم������ة العقل، وما زال اله������واء الفا�سد 

يدخل رئتيك ويخ������رج نقياً اإىل العامل املكتظ 

باخلنقة..

ولعلك فقدت �سيئاً من الذاكرة، وفقدت 

منزلك اخل������راب، وعائلت������ك واأهلك، لكنك 

ح�سلت على حرية الهذيان واحلمى يف زمن 

ول  بارد كاأج�ساد املوت������ى! ونالت فر�ساتك لأ

مرة حرية احلراك، ونزف اللون الذي تريد 

بالطريق������ة التي تريد، خرج������ْت عن حدود 

اللوحة ال�سيقة لرت�سم على الف�ساءات التي 

تنداح م������ن حولك وتر�سم وتر�س������م، وت�ستلّذ 

بر�سمها، فقد منحتها احلياة، ومنحتك معها 

مت�سع������اً لل�رصاخ واللهاث، لذلك اأرى �سبحك 

الذي ل ي������كاد ي������رى مت�سكع������اً يف ال�سوارع 

املقف������رة، نحياًل، وطوياًل �سم������ق بقامته مبا 

أبعد من غريه!. يكفي ليب�رس ا

واأذكر -اأعوذ ب������اهلل من كلمة اأذكر- اأين 

أوا�سيك يف حديث  حادثت������ك ذات غ������روب، ا

طوي������ل ع������ن الذاكرة وقد وهب������ك اهلل نعمة 

فقده������ا، وعن لوحٍة لفنان مغم������ور ل�سّد ما 

اأعجبتني يف �سحيف������ٍة حملية، وحني طلبت 

روؤيتها، �رسحت بتفا�سيلها، ولزمت جمل�سي 

 
ّ
وقت������اً طوياًل تنعم النظر ب�سورة هيكٍل اآدمي

تك������ّور على ذاته ب�سدة، داخل قف�س زجاجي 

�سي������ق ُك�رست اإحدى زواي������اه، وخرجت منها 

دمية كبرية بحجم القف�س ال�سفيف،  القدم الآ

ومنطلق������ة تبتعد ب�ساقها يف اإ�سارٍة عن التوق 

للهرب من زحمة النف�������س و�سيق الكون من 

حولها..

نك وجدت يف اللوحة ما يوؤرقك فعاًل،  ولأ

وي�سغل تفكريك وي�سله، فقد تكرر ح�سورك 

اجلمي������ل اإيّل، طالباً اأن ت������رى ال�سورة التي 

ألوانها تبهت ب������ني اأ�سابعك املتعرقة،  بداأت ا

لكنك كن������ت ح������ذراً وخائفاً تتطل������ع حولك 

با�ستمرار على الرغم من اأنك فقدت عقلك 

نك هربت من  خ������رون(، رمبا لأ )كما يرى الآ
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ن  مرا�س النف�سية غري مرة، ورمبا لأ م�سّح الأ

القلق –كالهواء- جمرين على ا�ستن�ساقه يف 

مدينة تغت�سل اأر�سفتها باخلطيئة!.

دخل������َت غرفت������ي املطل������ة عل������ى احل������ي 

ال�سناعي يف فن������دق )اجلامعة العربية(، ومل 

ت�ستاأذن اأح������داً بالدخ������ول اأو اجللو�س على 

كر�سي اخليزران بالقرب مني. طلبت للمرة 

اخلم�سني رمبا، ال�سورة ذاتها، تب�سمت كطفل 

أوراقاً ل �سكل  بريء، ث������م اأخرجت من عّبك ا

لها، دفعتها اإيّل، ف�رسعُت بقراءتها حتى قبل 

عرف �سيئاً  أتناوله������ا منك، كنُت تواق������اً لأ اأن ا

عن ما�سيك غري كونك ر�سام وم�ساب مبر�س 

ع�سبي مزمن!.

هل تدرك اأنك قدم������ت يل �سجاًل بخط 

ي������دك عن حياتك ال�سابق������ة؟ وهل تعي اأنك 

اأطلعتني على مذك������رات تبدو معاناتك فيها 

حتى باخلّط وطريقة ر�سم الكلمات؟!

أيه������ا الرفيق  أي������ة حال، ا أ�سك������رك على ا ا

الداف������ئ، فكالن������ا غري������ب يف ه������ذه املدينة 

أنتظر عماًل اأجنزه، ثم  أنا ا الكبرية ال�سغرية، ا

أيام، واأنت قّدي�س  ارتّد اإىل حيث انطلقت قبل ا

يف �سوارع )جمنبة( رف�ست������ك وناأت عنك..، 

كالنا حمكوٌم بالزمن واجلهات..

وقبل اأن ت�سقط ال�سورة من يديك، كنت 

قد اأرخيت راأ�سك عل������ى م�سند الكر�سي، ثم 

أنا فقد  أم������ا ا �ساف������رت يف اإغف������اءٍة عميقة، ا

�رسع������ت اأقلب اأوراقك التي ل ت�سبه بع�سها، 

أ بقراءة مذكرات رجٍل فقد عقله.. وهو  أبدا وا

يكتبها:

)جرٌح ثان(

أنا الذي حاولت اأن  ا�ستهلكتني احلي������اة، ا

أر�سمها حتى بدم������ي، تغافلت عن اهتمامي  ا

به������ا، جتاهلتني، ورويداً روي������داً ا�ستهلكتني 

ك�سلع������ة ملّا تعد تلزم..!؛ ع�������رسات، بل اآلف 

ال�س������ور املعَراة، تكومت يف خميلتي، وحني مل 

اأجروؤ على تعريتها –فنحن يف جمتمع �رسقي 

حمافظ- ر�سمتها �سوراً )كاريكاتورية(، لكنَّ 

اأحداً مل يعرها اأدنى اهتمام، ومثلتها بلوحات 

أو يف������ك طال�سمها  جتريدية، فل������م يفهمها ا

اأحد، عدا بع�س الذين و�سمهم الدهر على 

 من لهب، فاأ�سبحُت اأعرفهم 
ٍ
وجوههم باإبهام

واأميزهم من نظراتهم..
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أثر الت�رسد..!. �سيماهم يف عيونهم من ا

تلذعني اللوحة، تقر�ُس راحتي، متت�ُس 

كري������ات دمي ال�سوداء، وبع�س������اً من �ساعات 

أنا اأحاول  نومي القليلة، ترجتُف يدي كثرياً وا

أناملها،  تروي�������س قلم الفح������م الهائج ب������ني ا

وحني تولد اللوحة على الورق، ولدة طبيعية 

اأو قي�رسي������ة، ترف�������س مكات������ب ال�سح������ف 

واملجالت.. اأن ت�سرتيها ولو ببع�س اللريات، 

ين�سحن������ي البع�������س م������ن اأ�سح������اب الراأي 

واملهتم������ني بالف������ن اأحياناً باإت������الف اللوحة، 

فلرمبا جرجرتني وراَءه������ا اإىل بيت خالتي، 

ومل يك������ن يل خالة، فاأمي كانت الوحيدة على 

أو �سبعة اأخوة! �ستة ا

َ النا�سح������ون حتى م������ن اأهلي، ومل 
ُ

وك������رث

يطلب������وا لقاء الن�سيحة جماًل اأو دجاجة، بل 

أنهم عذلوين عن هذا الدرب،   ا
َ
�سجلوا عل������ي

فبقيت �سالً وعا�سياً.

زوجت������ي �ساق������ت ذرع������اً بالفق������ر، اأمي 

تن�سحن������ي بالعمل م������ع اأخي، فه������و م�ستور 

احلال، ويخل�س لقمت������ه من فم الذئب على 

ح������د تعبريه������ا، لكنَّ اأخي مل يك������ن غري كاتب 

ا�ستدع������اءات، يجل�س عل������ى طاولة حديدية 



رثائياُت رجٍل حاول النهو�ض..

�لع���������������������دد  560    �أي�������������ار  1662010

�سدئة، مربوطة اإىل كر�سي �سغري ب�سل�سلة من 

حدي������د اأمام اإحدى الدوائر الر�سمية، فيبدو 

أن������ه مربوط مع الطاول������ة والكر�سي، حتت  كا

�سط������وة ال�سم�س ول�سع ال������رد، يبيع الطوابع 

ب املعام������الت، ويعود قبيل امل�ساء  حيناً، يعقِّ

ويف يديه ما ي�سدُّ الرمق ومي�سك احلياة اإىل 

نهار الغد.. نعم اإنه م�ستور احلال!!

أ�سدهما، فما  اأما ول������داي اللذان مل يبلغا ا

ألواناً وفر�ساًة  �سرتي لهما ا  لأ
ّ
زال يلحان علي

وير�سم������ان البيت الذي ب������دا يخلو حتى من 

أثاثه!. ا

ومن يومها اأ�سبحت اأخاف عليهما كثرياً، 

فاخليبة توّرُث كلون العيون!.

)جرٌح ثالث(

قطع اأذين كما فعل )فان كوخ(،  أك������ن لأ مل ا

فاحلي������اة ت�سدها كل يوم باأك������فٍّ من حديد، 

ورمب������ا قامت بهذه املهمة نيابة عني، ومل اأكن 

أو بلفِّ حبل  أو الر�سا�������س ا نتح������ر بال�س������مِّ ا لأ

أم������وت األف ميتة  �سمي������ك على رقبتي، فاأنا ا

يف كل قطع������ٍة م������ن الزمن. ولعل������ي اأجد من 

املررات ما يدفعني لت�رّسف اأحمق يودي بي 

اإىل النهاية، واأجد من الرتقب والتجديف يف 

مل ال�سيقة ما مي�سكني عن املوت،  ف�سحة الأ

فاأبدو اأكرث حمقاً و�سذاجة، ما يوؤرقني فعاًل 

هو حماولة النهو�س باأعبائي واأحالمي، وما 

يوؤرقني اأكرث هو ال�سم الذي لي�س يل منه اأي 

ن�سيب..

التوقيع: )ناه�س(.

�سط������ر من مذكرات اليوم،  كتبت هذه الأ

بع������د اأن خرجت من معر�������سٍ للر�سم اأقامه 

اأحدهم ممن يدعون الفن، وبعد اأن تفح�ست 

ربعة و�سقفها، مل اأجد ما ي�ستحق  اجلدران الأ

النتباه عدا اإطارات اللوحات والراويز التي 

�سغلت بعناية فائقة.

للموهبة  ي�سفق������ون  ع�رسات احل�س������ور 

اجلدي������دة، يت�سابق������ون يف حج������ز اللوحات 

باأ�سمائهم، الكامريات ل تفتاأ تلتقط ال�سور، 

أن�سط مما عه������دت، اأما النقاد  وال�سحاف������ة ا

في�سف������ون �ساحب املعر�������س الكبري وال�سم 

الكبري باأنه: مدر�س������ة فنية حديثة!؛ خرجت 

م�ستعج������اًل، ي�سبقن������ي اإىل اخل������الء لهاثي، 

ويجري خلفي ثلة من مبدعي الع�رس الذين 
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ق�س������وا انتحاراً، ب�سعوره������م الكثة، وحلاهم 

التي ا�ستطال������ت كحبال امل�سانق، بينما كانت 

زمامري ال�سيارات اأحر�س مني على حياتي، 

ت�سّمرت يف مكاين، وم������ا زالت �سور النقود 

الورقية التي انهالت على )الر�سام( مطبوعة 

، ولعلي �ساأ�سهد �سهادة حقٍّ باأن من 
ّ
يف عيني

أبدع لوح������ة العملة الورقية، لهَو اأعظم فناٍن  ا

أو �سمعت عنه!. عرفته. ا

عدت مت�سلاًل اإىل احلارة، يداي فارغتان، 

جيبي ف������ارغ، معدتي خاوي������ة، ول �سيء يف 

ذاكرتي غري الفراغ.

)جرٌح اآخر، ولي�س اأخري..(

ألتق ب�سديقي ناه�س،  يومان متتاليان، ومل ا

أتفقده  أغ������ادر املدينة، اأن ا  قبل اأن ا
ّ
كان علي

أ�س������األ عن حاله، �سعوٌر بالقلق راح يدفعني  وا

حت������رك �سوب املقهى الذي كنا نرتدد عليه  لأ

با�ستم������رار، جل�ست اإىل الطاول������ة، وقبل اأن 

اأطل������ب اإىل النادل �سيئاً بادرته بال�سوؤال عنه، 

جل�س النادل قربي، وراح يتحدث عن النوبة 

الع�سبية التي اأملت ب�ساحبي، فبعد اأن ر�سم 

بالطني خرابي�س مبهمة على جدار بيت كبري 

يف احل������ارة، تهّجمت علي������ه �ساحبة البيت، 

أم������ام اجلميع، وطلبت منه اأن  �رسخت عليه ا

بي�س، وقالت له  يغ�سل الطني عن جدارها الأ

ب�سوت ي�سب������ه ال�رساخ: اذهب وافقد عقلك 

يف مكاٍن اآخر..، ثم �ساءت حالته اأكرث، وراح 

يبحث عن اأي قطع������ة زجاجية يف �سباك اأو 

واجهة حم������ل، ثم يك�رسها، ويح������اول الولوج 

م������ن خاللها، ي�سمت الن������ادل قلياًل، ويختم 

حديثه ب� »ل حول ول قوة اإل باهلل«، ثم يعود 

وي�ستاأنف الكالم من جديد..

أنه متَّ  اآخر �س������يء علمته عن �سديق������ي ا

تطبيق احلجر ال�سحي عليه. اأدخلوه امل�سحَّ 

عنوة بعد اأن كرثت �سكاوى اجلريان، فلم تعد 

هناك قطع������ة بلّور يف ال�س������ارع على حالها، 

حت������ى نوافذ منزله حطمه������ا بعد اأن غادرته 

نه كان يقحم  العائل������ة لت�ستقر بعيداً عنه، ولأ

أو �رسٍخ يحدثه،  قدمه اليمن������ى يف كل فتحة ا

فقد نزف������ت �ساقه الكثري من الدماء، حتى مل 

يعد ي�ستطيع الوقوف عليها!.

أنني �ساهمت بعذابه  �ساعتها فقط اأدركت ا

بتلك ال�سورة التي اأعطيتها له، فحني �ساق 
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الوجود عليه انطلق يقلد ال�سخ�س املقيد يف 

اللوحة، ويبحث عن فجوة للهرب من ال�سيق 

أنني من  الذي تغلغل يف خالياه، لكنه مل يعلم ا

ر�سمت تلك اللوح������ة تعبرياً عن حالة مررت 

بها، ون�������رست ال�سورة يف �سحيفة حملية، ومل 

يعل������م كذلك اأن الهرب ع������ر �سدوع الزجاج 

�سيعيده اإىل امل������كان الذي حاول الهرب منه، 

 اأكرث..، ن�سيت 
ٍ
ولكن بجروٍح جدي������دة. وباآلم

اأن اأح������ذره م������ن تقلي������دي يف �ساع������ة جنوٍح 

وجنون، ن�سيت ذل������ك، ن�سيت..، ل حول ول 

قوة اإل باهلل.

¥µ
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لب������ث الفتى, وهو ينتظ������ر نتيجة َقبوله يف معهد اإع������داد املعلمني للتعليم 

وه يومذاك »املعهد العايل للمعلمني« - يعمل معلماً وكياًل  الثان������وي - وقد �سمَّ

يف اإح������دى مدار�س حلب االبتدائي������ة, جتاور بيوتاً ت�سكنه������ا طائفة من يهود 

خفاق  املدينة. وكان������ت اأحداث الق�سية الفل�سطينية, بعد اإعالن »الدولة« واالإ

يف احل������رب العربية التي �ساحبتها, ت�ستويل عل������ى عقول النا�س. وكان الفتى 

�ساف������ر اإىل دم�س������ق وقابل اللجنة التي تتوىل فح�������س املتقدمني اإىل »املعهد«, 

اأ�ستاذ جامعي واأديب �سوري.

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.

❁

ò

مع امتداد الطريق

❁
�شرت د. عبد الكرمي الأ
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داب التي مل  مع طلب النت�س������اب اإىل كلية الآ

مي�������ض على اإن�سائها, يف جامعة دم�سق, اأكرث 

من عامني.

ولي�ض ين�سى الفت������ى فرحته بالنباأ الذي 

يام,  حمل������ه اإليه اأحد رفاقه, م�س������اء اأحد الأ

أ�سم������اء املقبولني يف  ع������ن روؤيته ا�سم������ه بني ا

»املعه������د«! خرج من املدر�س������ة, تلك ال�ساعة, 

و�س������ار يف ال�س������وارع املحيطة به������ا, وفرحته 

تخالطه������ا غ�س�ض النظ������ر اإىل البيوت التي 

ي�سكنه������ا اليهود, من حولها, وقلق رحيله اإىل 

ٍ جديد.
عاملمَ

وكان اأخوه �سبق������ه يف ال�سفر اإىل دم�سق, 

و�سك������ن, مع زميٍل له, غرف������ًة يف �سقة هادئة 

مكون������ة من ث������اث غرف, ت�سغ������ل �ساحبتها 

واح������دة منها, وي�سغل الثاني������ة الدكتور عبد 

الك������رمي الي������ايف العائد حديثاً م������ن فرن�سة. 

�ستاذ  فان�س������مَّ الفتى مع اأخي������ه, اإىل جوار الأ

يام هي املقدمةمَ التي  اليايف, وكانت تل������ك الأ

قدار خيوطها, ل�سلة الفتى الغنية  حاكت الأ

به, من بعد.

وكانت اجلامعة, عل������ى اختاف كلياتها 

واأق�سامه������ا, �سغلت, بع������د التحرر من �سلطة 

النتداب, ثُكن������ة ع�سكرية كبرية معروفة, يف 

 الربامكة, ات�سع������ت ملدرجاتها وهيئاتها 
ّ
حي

دارية. وانتق������ل اإىل العمل فيها جملة من  الإ

�سات������ذة, كان بع�سه������م, لقل������ة املخت�سني  الأ

يوم������ذاك، يعمل يف املدار�س الثانوية. ووجد 

أُوفد للدرا�سة يف الغرب،  بع�سهم، ممن كان ا

الباب مفتوحاً اإىل اأق�سام الدرا�سات املختلفة 

أن�سئت فيها  داب احلديثة ا فيها. وكانت كلية الآ

وفق الرنامج الذي ر�سمه �ساطع احل�رسي، 

امل�ست�س������ار يف وزارة الرتبية يومذاك، وجمع 

في������ه، يف وقٍت واحد، بني الدرا�سة يف كليتي 

داب والعلوم وب������ني الدرا�سة يف »املعهد«،  الآ

ل������ني للعم������ل يف  �س������ني املوؤهَّ لتخري������ج املدرِّ

الثانويات.

مل يكن عدد الطالب كبرياً يف املدرَّجات، 

ربعيني������ات من الق������رن املا�سي  يف نهاي������ة الأ

)1948 – 1949(، ي������كاد عددهم ل يتجاوز 

ربع������ني. وكان������ت الدرا�س������ة تتَّب������ع نظ������ام  الأ

»ال�سه������ادات« واإن كانت ت�س������م، يف كل �سنة، 

أدبية تتدرج يف م�ستوياتها، على  مواد لغوية وا

ربع. ال�سنوات الأ

ج، وهو يتطلع يف وجوه  دخل الفتى املدرَّ

زمالئه وزميالته، يرجو اأن يرى فيهم فتاته 

الت������ي عرفها يف ال�سنة املا�سي������ة، يف زيارته 

بيته������ا. وق������د راآها تدير وجهه������ا اإىل اإحدى 

زميالتها وتتحدث معها، فحاول اأن ين�رسف 

أ�ستاذ يف  عنه������ا اإىل املحا�رسة التي يلقيه������ا ا

�س������الم، يع������ود فيها اإىل  تاري������خ الع������رب والإ

وراق حتمل اأهم ما يريد اأن  جمموع������ة من الأ

ي�ستخل�سه م������ن الدر�س. كان طوياًل عري�ساً 
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يروع �سكله، ولكنه يوحي لناظره بالطيبة. 

اأخذ الفتى يرقبه. ثم عاد فان�رسف، من 

جدي������د، اإىل مراقبة الفت������اة وقد انحدر عن 

أ�سود غزير، انزاح  أ�سها، من اخللف، �سعر ا را

عنه ال�س������ال الذي مي�سكه، ف������دار من حول 

العنق. وكانت، حني تلتفت، تتك�سف اأطراف 

أثره  منه، على نحٍو ل يعرف اليوم كيف كان ا

فيه!

ثم حاول اأن يعود اإىل الدر�س، فو�سل اإليه 

�ستاذ واهناً متقطعاً مل يكد يعي منه  �سوت الأ

�ستاذ، من بعد،  أنه زار هذا الأ �سيئ������اً. ويذكر ا

آه ين�رسف اإليه بحنوٍّ بالغ يدفع  يف بيت������ه، فرا

أبق������ى يف نف�سه،  عنه �سع������وره باحلَرج! لقد ا

أثراً طيباً يتماله اإىل اليوم.  على مدار العام، ا

والذي بقي من������ه، يف نف�س الفتى، معنى من 

مع������اين اللتزام باملو�سوعية، يف احلكم على 

ح������داث، وباملنهج العلم������ي يف ا�ستقرائها  الأ

والرجوع اإليها.

ـ 2 ـ
أ�ساتذة الكلية  وىل، من ا عرف، يف �سنته الأ

و»املعه������د العايل للمعلمني«، ممن رافقهم يف 

فغاين،  �ست������اذ �سعيد الأ ال�سن������وات التالية: الأ

والدكتور اأجمد الطرابل�سي. وعرف معهما: 

�سات������ذة عز الدي������ن التنوخ������ي، واإبراهيم  الأ

الكي������الين، وحكم������ة ها�سم، وعب������د الهادي 

ها�س������م، اإىل جان������ب ال�سي������خ حمم������د بهجة 

البيط������ار، وحممد املبارك، وخلدون الكناين، 

وعبد الكرمي اليايف، وجميل �سليبا، وعادل 

ا، وجودت الركابي، و�سفيق جري )عميد  العوَّ

أ�ساتذة اآخرين. الكلية( وا

أ�ستاذ مادة النحو،  فغاين، ا كان �سعي������د الأ

ل يحمل اللقب العلمي الذي يحمله غريه من 

أ�سات������ذة الكلية. ولكنه كان، فيما يرى الفتى  ا

اليوم، قريباً من مناه������ج التعليم اجلامعي. 

آه الفتى يجمع مادة كل �سنٍة فيق�سمها بينه  را

وبني طالبه: يتوىل هو تدري�س اأكرثها حاجة 

اإىل ال�������رسح، وي������دع للط������الب اأن يتولَّوا، من 

بع������ده، اإلقاء ما يتبقى منه������ا على زمالئهم، 

ويقعد هو يتوىل ال�ستم������اع اإليهم، وي�ستقبل 

ما ي������ِرد عليه م������ن مداخالته������م وردودهم، 

ويناق�سهم فيها.

وكان، اإىل جان������ب ه������ذا، يُح�س������ن تقومي 

الطال������ب، ويحفظ قْدر العل������م، ويقف عند 

حدود ما يعرف منه. ل ي�ستحيي، اأحياناً، اأن 

يقول مِلن ي�ساأله:

- انتظر، �ساأعود اإىل امل�ساألة من بعد!

كان ينت�س������ب اإىل ثقاف������ة حمافظة، يبدو 

�سديد الغرية عليها. ولعل اخت�سا�سه اأعانه 

أ�سباب  على التم�س������ك بها. فكان هذا م������ن ا

اخلالف بينه وبني كثري من النا�س. 

أنه يبدو للفتى م�ستلَطفاً يف بع�س  عل������ى ا
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حي������ان، كاأمن������ا ي�ست�سعر حاجة  الأ

الطلب������ة اإىل الرتويح. وي������راه رمبا 

اأدركتْه الدعابة اخلفيفة، وهو على 

املن������ر، ف�ساغها، عل������ى طريقته، 

�سياغة جْهمة ل تكاد تثري النتباه. 

�سمعه الفتى يوم������اً ينادي الطالب 

الذي كلفه بكتاب������ة بحٍث عن )ابن 

جّني(، ليلقي������ه على زمالئه، فقال 

له:

- قم يا »جّني« فاألِق بحثك!

مل ي������زد عليه������ا �سيئ������اً، كما لو 

كان ناداه با�سمه، ث������م مل يتعدَّ هذا 

احلّد!

ق�سري القام������ة، بادي الن�ساط، 

ل يف ممرات اجلامعة كالظل،  يتنقَّ

آه الفتى  �سدي������د الثقة بقدرات������ه. را

يوم������اً، وهو على املنر يف قاعة الدر�س، وقد 

ُفتح علي������ه الباب ودخل من������ه رئي�س جمل�س 

الوزراء يوم������ذاك )الدكتور حم�سن الرازي(، 

ومع������ه رئي�س اجلامع������ة، يري������د اأن ي�ستطلع 

أ�سالي������ب الدر�������س يف كلياته������ا. فا�سته������وى  ا

الفت������ى اأن ي�ستطلع، يف ه������ذا املوقف، حال 

�ستاذ الذي ل يحمل ال�سهادة التي يحملها  الأ

آه مل يكد يح������رك �ساكناً، وتابع  خ������رون. را الآ

أنه �سمَّ اإليه �سرتته  در�سه كاأنه ل يراهما، اإل ا

وعق������د اأزرارها. ثم اإن������ه مل  ينزل عن املنر، 

ومل يخاطب الزائَريْ������ن، ومل يتوجه اإليهما اإل 

وىل! بالتحية العابرة الأ

وكان، كم������ا ينبغي ملثل������ه اأن يكون: حادَّ 

املزاج، �سديد ال�سالبة، قوي العزمية، حديد 

الل�سان. لعل������ه كان يوؤذيه اأن ي�ست�سعر �سعف 

موقفه، بني زمالئه واأمام طلبته، يف احلرمان 

من لقب ال�سهادة، فكان رمبا قال لتلميذه اإذا 

اأخطاأ، على م�سمع من الطلبة: 

- »كاأنك يا ابني در�سَت يف ال�سوربون«! 

يعّر�������س ببع�������س زمالئه الذي������ن قدموا 

ب�سهاداتهم من فرن�س������ة! وقد حكى الدكتور 
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اإبراهيم الكيالين للفت������ى، بعدها، فقال: اإن 

أيامها، مل ينُج م������ن تعنيف بع�س  فغ������اين، ا الأ

زمالئه له، حني بلغتْهم كلمته! 

وبل������غ اأن يهدي اإليه الدكت������ور الكيالين، 

ي������ج فرن�س������ة، كتاباً من كتب������ه، فاأحب اأن  خرِّ

يج������زي الهدي������ة، فحمل كتاباً م������ن كتبه يف 

أذنه: النحو، واقرتب منه يهم�س يف ا

أ كتاباً يف النخو«  -  »ه������ل حتب اأن تق������را

)باخلاء(؟ 

كم������ا لو كان يتوج������ه بال�س������وؤال اإىل اأحد 

»اخلواجات«! 

كان، يف ح������دود تكوين������ه الفك������ري، كما 

ب������دا للفت������ى، يَع������دُّ نف�س������ه �ساح������ب ر�سالة 

يحامي عنه������ا. يفهم موقع الرتاث، من حياة 

اأمته، فهماً عميق������اً يجعله يقف منه موقف 

مة  أيه، �سخ�سية الأ القدا�س������ة. اإذ يكّون، يف را

ويحر�س هويته������ا الفكرية والوجدانية. فمن 

أو التجديد، اأن  ثَمَّ يخاف، با�سم التحدي������ث ا

�س�س التي يقوم عليها.  ك الأ حُترَّ

ث������م اإنه مل يُهياأ له اأن يلّم بالثقافة اللغوية 

احلديث������ة، ولع������ل ه������ذا مل يهياأ جليل������ه كله، 

فبقي يدرج، يف تعلي������م النحو، عند احلدود 

املوروثة. 

أم������داً. ورمبا  �س������اءت عالقة الفت������ى به ا

م������ر �سوءاً �سوء عالقت������ه باأخيه زمناً.  زاد الأ

ثم ا�ستقام������ت احلال، وذاق الفت������ى من بّره 

وا�ستقامت������ه وتوا�سع������ه ومبا�سطت������ه ما بات 

يذكره اإىل اليوم.

أ الفتى وزم������الوؤه، مع الدكتور اأجمد  وقرا

دب والنقد، على مدار  أ�ستاذ الأ الطرابل�سي، ا

ربعة، ن�سو�ساً من �سعر اجلاهلية،  عوام الأ الأ

ووقفوا معه عند �سع������ر زهري بن اأبي �سلمى 

أي�س������اً ن�سو�ساً من  وقف������ة طويلة. وق������روؤوا ا

كتاب )الكامل( للمرِّد. ورجعوا اإىل ن�سو�س 

خمتارة من نقد املعري يف )ر�سالة الغفران(. 

وطافوا بالنقاد العرب القدامى، ووقفوا على 

أثاروها يف كتبهم. الق�سايا التي ا

أ  عرف الفتى اأن الدكتور الطرابل�سي بدا

حياته يقول ال�سعر، قبل اأن ينقطع اإىل الدر�س 

�ستاذ  أ كتبه وكت������ب الأ والبح������ث. وكان يق������را

فغاين، فيجد لغة الث������اين اأغنى اإح�سا�ساً  الأ

أك������رث لين������اً يف الو�سول اإىل  أق������وى نفوذاً وا وا

مرامي������ه، فيعجب له������ذه املفارقة، وين�رسف 

مر غري  أ�سبابها، فما يجد اآخر الأ اإىل در�������س ا

الرجوع بها اإىل التكوين. 

كان، فيما ب������دا للفتى، يعاين، يف حياته، 

م������ن بع�س العرثات، ثم ما يج������د �سبياًل اإىل 

حله������ا. فيجعل������ه الت�سليم مبا ه������و فيه حادَّ 

خر.  املزاج، �سعباً اأحياناً يف مواقفه من الآ

وكان يراه، من جهة اأخرى، متني التكوين، 

منفتح������اً على ثقافة الع�رس وقَيمه. اأفاد من 

درا�سته النقدية، ما جعله مييل اإىل ال�سمولية 
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فقية يف  ح������كام، واإىل �سع������ة النظرة الأ يف الأ

م�سائله������ا وجزئياتها. ولكن������ه يراه، مع هذا، 

اه������ا، اأحياناً كثرية، اإىل البعد الثالث،  ل يتعدَّ

يعني الذهاب يف العمق! وقد ي�سلح، يف راأي 

الفتى، اأن يُتَخذ، من بع�س اأحكامه النقدية، 

مثال على ما يذهب اإليه.

م������ر، فتح، اأمام  أنه ي������راه، اآخر الأ عل������ى ا

أف������ادوا منها يف  أبواباً يف الدر�س ا الطلب������ة، ا

دبي والنق������دي، على نحٍو  قراءة تراثه������م الأ

فادة منه. نهم من الرجوع اإليه والإ مكَّ

وتبق������ى يف نف�������س الفت������ى، م������ن هذين 

�ستاذين اللذين انف������ردا بدر�س اأهم املواد  الأ

ربع، بقيٌة  يف برام������ج الكلية، ب�سهاداته������ا الأ

ل ي�ستطيع اأن يكتمه������ا. فقد كانا، يف جملة 

مواقفهما، م������ن الناحية الرتبوي������ة، بعيدين 

ع������ن الطلبة اإىل حدود اإح�سا�سه������م، اأحياناً، 

بالنقط������اع عنهم������ا. وكان يخطر للفتى، يف 

أ�ساتذة  ال�ساع������ات التي يتوىل الدر�������س فيها ا

آخ������رون، مثل الدكت������ور اإبراهي������م الكيالين  ا

أو ال�سيخ  �ست������اذ عز الدين التنوخ������ي، ا أو الأ ا

أو الدكتور الي������ايف، اأن يجمع بني  البيط������ار، ا

م������ا كان يح�سه يف ال�ساع������ات التي يجل�سون 

فيه������ا على من������ر الدر�������س، وال�ساعات التي 

يجل�س فيها اإليهما، فوجد نف�سه موزعاً بني 

اإح�سا�سني متغايرين! 

أم������ا الدكت������ور الكيالين ف������كان مثاًل يف  ا

أُنْ�������س املعاملة، يبا�سط طالبه  لني اجلانب وا

ويداعبهم، وينقل اإليه������م �سوراً من ذكرياته 

أ الن�سو�س وي�ستخل�س  وجتاربه، وهو يق������را

ن�سانية. وكان  معانيها ودللتها التاريخية والإ

ن�سانية،  يقروؤه������ا يف �سوء حقائق العل������وم الإ

ويفي������د منها يف فهم النفو�������س، وي�سل منها 

اإىل مواطن كان الفتى يجدها، على غرابتها، 

بالغة العمق. وقد امتدت �سلته به، من بعد، 

حت������ى �سار يجل�س اإليه، م������ع بع�س الرفاق، 

�ساعاٍت طويلة. 

�ستاذ �سفيق  واأم�سى الفتى وزمالوؤه، مع الأ

أي�ساً �ساعات غنية، يف  جري، عميد الكلية، ا

ال�ستماع اإىل حما�رساته عن �سوقي، وما وقع 

يف �سحبت������ه له، يف دم�سق وزحلة، من ُطَرف 

املواقف واأ�رسارها، و�سل فيها اإىل اأن يقول، 

يف رده على بع�س املداخالت:

- نع������م، لق������د كان �سوقي ي�������رسب »حتى 

تُرَع�س يداه«!

�ستاذ حممد املب������ارك، يف جمعه  وم������ع الأ

ة،  مَّ
بني اللغة العربي������ة وخ�سائ�س تكوين الأ

من الناحيتني الفكرية والروحية. ومع جميل 

�سليبا يف جمال �سياغاته، عند تناوله بع�س 

الق�ساي������ا الرتبوي������ة والنف�سية. وم������ع ال�سيخ 

البيطار يف عمق تقواه ونفوذ حتليله لبع�س 

يات يف ن�سو�س القراآن الكرمي. ومع عبد  الآ

الك������رمي الي������ايف يف �سعة ثقافت������ه واختالف 
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ف������اق ال�سوفية  ميادينه������ا وامتدادها اإىل الآ

العذبة.

ـ 3 ـ
وَغِن������م الفتى، يف ه������ذه املرحلة، رفيقني 

طيبني م������ن اأ�رستني معروفت������ني يف دم�سق، 

تعودان، يف اأ�سولهما، اإىل القطر اجلزائري. 

أبواهما من اأع�ساء جممع اللغة العربية  وكان ا

أ�سه حممد كرد عل������ي، هما ال�سيخ  ال������ذي يرا

حممد بهج������ة البيطار وال�سي������خ عبد القادر 

املبارك. فتاألفت م������ن الثالثة حلقة متاآلفة، 

حال لبع�س زمالئهم اأن يطلق على اأع�سائها 

لقب »الفر�سان الثالثة«.

وقد م�س������ت اأعوام الدرا�س������ة اجلامعية 

لفة. وكان  ربعة وهم على ما بدوؤوها من الأ الأ

الفتى مُي�سي بع�س لي������ايل المتحانات، يف 

بيت زميله عا�سم ابن ال�سيخ البيطار. ويذكر 

ليلة منها وقعت يف �سهر رم�سان، �سهد فيها 

من ورع ال�سيخ البيطار، وقت ال�سَحر، وخوفه 

م�ساك عن  من فوات الوق������ت على حلظة الإ

الطعام، ما اأ�سبح الفت������ى يذكره، اإىل اليوم، 

عند كل �سَحر من ليايل رم�سان. وكان يغفو 

عل������ى خرير املاء املنبعث من الركة ال�سغرية 

»الف�سقية« يف اأر�س الدار، ويُفيق على دعوة 

فطار! ال�سيخ اإىل طعام الإ

مع هذين ال�سديقني، َغِنم �سديقاً اآخر، 

خيه من قبل، وهو اأحمد راتب  كان �سديقاً لأ

أثر كبري.  النفاخ. وكان ل������ه، يف حياة الفتى، ا

آه من  كتب فيه ما مل يكتب������ه يف فْقد اأخيه. را

اأ�س������دق َمن ع������رف من الطلب������ة، يف �سنواته 

رب������ع، ومن اأعلمه������م بالعربية  اجلامعي������ة الأ

ن�س������ان احلق. نِعَم  آدابه������ا، واأقربهم اإىل الإ وا

الفتى، يف �سحبته، مبحبته ال�سافية، وعانى 

أي�ساً م������ن غ�سبه، يف موق������ف اأو موقفني.  ا

أبداً. ولكنه مل يكفَّ عن حمبته وتقديره ا

وعرف، من رفاق املرحلة: �ساعر اجلامعة 

أيامها، حممد احلريري الذي كان ين�سد  املرح ا

ال�سعر يف بع�س املنا�سبات القومية املواتية، 

أن�س������اأ، من بعد، جملة  ا�س الذي ا ومْدح������ة عكَّ

»الثقافة« الدم�سقية، وميخائيل اأديب �ساحب 

النتم������اء ال�س������ادق اإىل القوميني ال�سوريني. 

خري، ج������ولت حامية  وقد كان������ت له، مع الأ

أيديولوجية �سيا�سية مل  ذات �سبغة فكري������ة وا

متنع من زيارته، مع �سديقه عا�سم البيطار، 

يف قريت������ه الفريدة »مرمريت������ا«. وقد �سهدا 

فيها، من كرم ال�سيافة وجمال ال�سحبة، ما 

أثره يف حياة الفتى، اإىل مدًى طويل. امتد ا

أي�ساً، نبيلة  وعرف، من زميالت املرحلة ا

ال������رزاز التي تقدمْت يف الدر�������س، ووفْت به 

حتى كانت من اأح�سن زميالتها واأقربهنَّ من 

دبي، من بعد.          التفوق فيه، ويف نتاجها الأ

ـ 4 ـ
مل يك������ن الفت������ى يخلد، وه������و يتابع در�سه 
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�س النحو  يف اجلامع������ة، اإىل الراحة. فقد درَّ

دب يف بع�س معاهد دم�سق اخلا�سة، اإذ  والأ

مل يك������ن املرتَّب الذي يدفعه له »معهد اإعداد 

املعلمني« يكفي������ه. وكان عمله فيها التجربَة 

عدادي������ات والثانوي������ات  وىل لعمل������ه يف الإ الأ

الر�سمي������ة، بعد تخرج������ه يف اجلامعة. وقد 

اأفاد من خطئه و�سوابه فيها، اإذ ازداد يقيناً 

د  بتكامل املعرفة والتدرج يف حت�سيلها، وتفرُّ

�سلوب يف ال�سعي اإىل النجاح فيه.  هذا الأ

ث������م اإن الفت������ى �س������ارك زم������الءه وبع�س 

أ�ساتذت������ه يف الرحالت اجلامعي������ة، فزاروا  ا

لفة بينهم،  مواطن كثرية عززت من روابط الأ

�سات������ذة وطلبتهم، واأبقت يف  ب������ْت بني الأ وقرَّ

ذاكرة الفتى �س������وراً كثرية ي�ستعيدها وياأن�س 

به������ا. وكان لبع�س زميالت������ه دور فيها غابت 

عنه زميلت������ه الفتاة التي عرفها. اإذ انقطعت 

ول،  عن اجلامعة، يف نهاية العام اجلامعي الأ

فم������ا عاد يراه������ا اإل يف مواقف �رسيعة عند 

ج.  باب املدرَّ

و�س������ارك، يف الع������ام اجلامع������ي الث������اين 

زمالءه، يف رحلة قاموا بها اإىل ال�سويداء يف 

�ساتذة:  جبل العرب، وان�س������مَّ اإليها بع�س الأ

الدكت������ور الي������ايف، والدكت������ور الطرابل�س������ي، 

وىل اإليها.  �ستاذ التنوخي. وهي زيارته الأ والأ

ف������كان، وهو ي�سري يف طرقه������ا، يرى التاريخ 

ي�س������ري معه على اجلانب������ني، متمثاًل يف بقايا 

الروماني������ة والبيوت  عم������دة واجل������دران  الأ

ج������ات واحلّمامات، فيعم������ق اإح�سا�سه  واملدرَّ

مبكان������ة وطنه التاريخية، ويعلو اعتزازه بها. 

أ�ستاذه التنوخي يعود  وقد بلغه، من بعد، اأن ا

باأ�سوله اإىل اجلبل و�ساكنيه.        

مت  ول )1949( نُظِّ ويف �سيف الع������ام الأ

رحل������ة جامعية اإىل تركّي������ة، يف عهد )امل�سري 

ن العالقات ال�سورية  ح�سني الزعيم(، وحت�سُّ

فغاين اإىل  �ستاذ الأ الرتكية، ا�سرتك فيه������ا الأ

�ستاذ  جانب الدكت������ور عبد الكرمي اليايف والأ

عز الدين التنوخي، وجمٌع من طلبة الكلية، 

وكانت الزيارة من بواكري ال�سلة التي قامت 

ب������ني الطلبة اجلامعي������ني يف �سورية والطلبة 

ت������راك. وكان عز الدين التنوخي خري من  الأ

يتحدث بل�سانهم، يف جل�سات اللتقاء، اإذ كان 

يجيد الرتكّية. وحتفل ذاكرته باأحداث نفيه 

أيام الدولة العثمانية.  اإىل العراق، يف اأواخر ا

تراك ما  وق������د �سمع الطلبة م������ن زمالئهم الأ

جعله������م ي�سرتجعون ذك������رى حتالف ال�رسيف 

ح�سني مع احللفاء �س������د ال�سلطة العثمانية، 

وىل، ووجدوهم  اأواخر احل������رب العاملي������ة الأ

ل ين�َسون هذا التحال������ف، ويقرب اأن يعدوه 

�رسباً من اخليانة.

ب������ت الرحلة ب������ني الطلبة وبني  وق������د قرَّ

أنهم اأخذوا  أ�ساتذتهم الثالث������ة. يذكر الفتى ا ا

حاديث وهم على ظهر املركب،  يتبادل������ون الأ
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عائدون من زيارته������م جلزيرة )بيوْك ق�سا( 

طاف������وا خالله������ا بع�س اأنحائه������ا. وكان بني 

الطلب������ة عا�سم ابن ال�سي������خ البيطار، فاأخذ 

أباه ويثني عليه، وكان  �ستاذ التنوخي يذكر ا الأ

من اأقرب اأ�سدقائه اإليه. واأدركتْه نزعته اإىل 

ال�سع������ر، فالتفت اإىل الطلب������ة املتحلِّقني من 

حوله، و�ساح فيهم:

زين������ة  بهج������ُة  »ال�سي������ُخ  اأجي������زوا...   -

�سياِخ« الأ

فاأخ������ذ الطلبة ينظ������ر بع�سهم يف وجوه 

بع�������س، ينتظر كٌل منهم، لبع������د القافية، اأن 

يجي������زه زميله. فلم������ا بدا عجزه������م، �ساح 

�ستاذ التنوخي يُكمل �سدر البيت: الأ

..............

آِخ« »فاإذا توؤاخي مثَل بهجَة ا

كان الفت������ى ي�ستعيد، اأحيان������اً كثرية، مع 

�سديقه عا�سم ذكريات ه������ذه اجلل�سة على 

ظهر املركب العائد بهم من اجلزيرة. وظلْت 

أُتيحت له زيارتها،  هذه الذكرى تعاوده حني ا

مرة اأخرى، بعد ع�رسات ال�سنني! 

ويف نهاية العام اجلامعي الثاين )1950( 

ا�ستاأجر الفت������ى، مع �سديقه عا�سم، بيتاً يف 

)م�سايا( من ق������رى ال�سطياف املطلة على 

�سهل الزبداين، واأم�سيا فيه عطلة ال�سيف، 

وا�ستقب������ال َم������ن كان يزورهما م������ن الزمالء 

�سحاب. والأ

وكان ي�س������ري، يف م�ساء كل يوم، اإىل مقهى 

)بُّق������ني(، فيطل منه على ال�سهل املمتّد. وقد 

مي�سي ق�سطاً م������ن الليل يف املقهى، بعد اأن 

يخلو م������ن زّواره، ينُعم بالهدوء وال�سكينة من 

حول������ه. وقد يخت������ار اأن يقف عل������ى حوافيه 

ي�سغي اإىل الهدير الناعم املت�ساعد من اأحد 

أ�سفل اجلبل، جتلوه ال�سكينة  الطواحني، يف ا

وترحل به يف غري انقطاع، في�ست�سلم الفتى له 

�سواء البعيدة  كاأمنا ين�سهر فيه. وتتوّحد الأ

يف العني وتقُرب ال�سماء منها، فينداح يف نف�س 

�سياء من حوله. الفتى �سعور حار بوحدة الأ

وقد �ساأل الفتى يوماً �سديقه عا�سماً اأن 

أباه ال�سيخ ليق�سي معهما، يف )م�سايا(  يدعو ا

أو يوم������ني. فلّبى ال�سيخ الدعوة، واأقبل  يوماً ا

يحم������ل معه كتبه ودفاتره، فاأُفردْت له غرفة 

�سغرية مُي�سي فيها ليله.

ويف �ساع������ٍة ل ين�ساها الفتى مّر ي�ستطلع 

حال ال�سيخ، بع������د اأن دخل يَقيُل يف غرفته، 

فوجده، وق������د غلبه التع������ب، فا�ستلقى على 

داً عدداً من كتبه التي  ب�س������اط الغرفة، متو�سِّ

حمله������ا مع������ه، اإذ كان يعمل، قب������ل اأن يغلبه 

النعا�������س، يف كت������اٍب يحقق������ه يف النحو..... 

�سورةٌ بعث������ْت يف نف�س الفت������ى، على الفور، 

�سالم، ظل ي�ستذكرها  ذكرى بع�س علماء الإ

اإىل اليوم الذي يكتب فيه هذه الكلمات.

� 5 �
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آخ������ر ما يذك������ره، وه������و يف طريقه اإىل  وا

أيامه  اخلروج من اجلامع������ة، يف م�ساء اأحد ا

خرية فيها )1952( وقد اأقاموا، يف مدخل  الأ

بابه������ا الكبري ن�سب������اً خ�سبي������اً ُهيِّئ حل�سور 

رئي�������س اجلمهورية يوم������ذاك )العقيد اأديب 

ال�سي�سكل������ي( لي�سلِّم بيده �سه������ادات التخرج 

لطلب������ة كلية احلقوق. حت������ى اإذا نودي با�سم 

اأحدهم، رف�س الطالب اأن ميدَّ يده في�سافح 

يد »الرئي�س« املمتدة ويت�سلَّم �سهادة التخرج 

منها، قائاًل: 

أت�سلّمها م������ن يٍد ل متثل  - اأرف�������س اأن ا

حكام فيه. حرية الوطن ول �سالمة الأ

وقد اأحدث موق������ف الطالب وت�رسيحه 

هَرجاً ح������اول منظمو احلف������ل اأن يطم�سوه! 

وكانت هذه ال�سورة اآخر ما حمل الفتى معه 

من ذكريات املرحلة اجلامعية. 

فاأما ال������ذي اأفاده، من جان������ب الدر�س، 

فمجموٌع كله يف اللتفات اإىل حت�سني منهجه 

ي احَليط������ة يف اأحكامه، بعد اأن  فيه، وتق�سِّ

تكتمل عنا�رسه������ا وم�سادرها، وينف�سح اأفق 

التفكري يف غاياتها وحقائقها احلية و�سلتها 

بالع�رس. 

على اأن الفتى كان يرى بع�س مواقفه من 

أيه يف بع�س  الدر�س اجلامعي، والت�رسيح برا

ق�ساياه مل تكن مر�سي������ة. وقد باَن اأثرها يف 

وجه َمن ي�ستمع اإليه، واإن ابت�سم له ابت�سامًة 

مغت�سب������ة. فق������رر اأن يعي������د النظ������ر فيها. 

وانته������ى، بينه وبني نف�س������ه، اإىل القتناع باأن 

بع�س ال�سكوت عن احلق لبد منه يف بع�س 

حيان، وهو ما ازداد اقتناعاً باحلاجة اإليه  الأ

من بعد، واإن كانت ال�سكوك ت�ساوره فيه اإىل 

اليوم.

¥µ
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م������ن امل�ضلم به اأن االرتباط الع�ضوي واملبا�رش بني البحث العلمي والتطور 

أو اإثبات. ولهذا فاإن  أيامنا ه������ذه، اإىل دليل ا التقن������ي وال�ضناعي ال يحتاج، يف ا

العالق������ة ب������ني البحث العلمي والتنمي������ة هي عالقة التنف�ض������م، وبالتايل فاإن 

أن�ضط������ة البحث والتطوي������ر حتظى يف الدول املتقدم������ة بعناية فائقة وتر�ضد  ا

له������ا امليزانيات التي  تكاد تعادل ميزاني������ات بع�ض الدول النامية. مثال على 

ذل������ك: ت�ضري اإحدى الدرا�ضات اأن الياب������ان اأنفقت يف الفرتة من ني�ضان 1998 

آذار 2008 ما مقداره  70.9 بلي������ون دوالر على البحث والتطوير  اإىل غاي������ة ا

باحث �سوري.

العمل الفني: الفنانة مي�سون علم الدين.

❁
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عموماً، وقد منت ميزانية البحث والتطوير 

خ������ال هذه الفرتة بن�سبة 8.2%  �سنوياً. اأما 

م�ساري������ع البحث والتطوي������ر ال�سناعي فقد 

أنف������ق عليه������ا 43.7 بلي������ون دوالر. اأما يف  ا

مريكي������ة فقد متَّ اإنفاق 
الواليات املتحدة االأ

140 بلي������ون دوالر بني عامي 1995 و2005، 

أن�سطة  وهناك ح������وايل 200 جامعة متار�س ا

البحث والتطوير، وتبلغ امليزانية املخ�س�سة 

أك������ر من  35 جامعة  يف البح������ث العلمي يف ا

أك������ر من 100 ملي������ون دوالر، ويف ال�سناعة  ا

مريكية بلغ������ت خم�س�سات البحث حوايل  االأ

ع������وام الع�������رة  40 بلي������ون دوالر خ������ال االأ

�سيوية )غري النامية(  أم������ا الدول االآ خرية. ا االأ

نفاق فيه������ا 8.2% من  فق������د بلغت ن�سب������ة االإ

نفاق يف الدول  الدخل القومي، فيما كان االإ

العربي������ة 0.76% من الدخل القومي. وبهذا 

اخل�سو�س فاإننا جند من ال�روري تعّرفنا، 

ب������ادئ ذي بدء، على ماهي������ة البحث العلمي 

والتطوير، قبل اأن نتو�سع يف تو�سيح عاقته 

بالتقدم العلمي.

ما هو البحث العلمي

1- هو ا�ستعمال التفكري الب�ري باأ�سلوب 

منظ������م ملعاجلة امل�ساكل الت������ي ال يتوافر لها 

حل.

أو ه������و درا�سة واختبار ناقد للك�سف  2- ا

أو اإعادة النظر  أو تنقيح ا عن حقائق جديدة ا

يف نتائج م�سلم بها.

3- هو حماولة لكت�ساف املعرفة والتنقيب 

عنها وتنميتها وفح�سه������ا وحتقيقها بتق�س 

دقيق ونقد عميق،ثم عر�سها عر�ساً مكماًل 

ب������ذكاء واإدراك، لت�سري يف رك������ب احل�سارة 

العاملي������ة، وت�سهم فيها اإ�سهام������اً اإن�سانياً حياً 

و�ساماًل.

اأمناط البحث العلمي

تختلف هذه الأمناط باختالف الو�سائل 

هداف، وميكن تق�سيم هذه الأمناط اإىل  والأ

ق�سام الرئي�سية التالية: الأ

أ�سا�سي اأكادميي(: هو  1- البحث النظري )ا

البحث الذي ل يق�سد منه فائدة اقت�سادية 

مبا�رسة، حيث يرتكز جل اجلهود الذي يقوم 

ب������ه الباحثون �سمن نطاق ه������ذا النمط من 

البحث، يف حماول������ة فهم الظواهر الطبيعية 

والجتماعية وا�ستك�ساف اأ�رسارها.

�سا�س������ي ال�ستك�سايف: هو  2- البحث الأ

أ بكمية قليلة من املعرفة، ويحاول  بحث يبدا

اأن ي�سيف اإليه������ا اإ�سافات كبرية ومهمة من 

أو تطبيقية. املمكن اأن تكون نظرية ا

3- البحث العلمي التطبيقي: هو ن�ساط 
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موجه نحو زي������ادة املعرفة بق�س������د التو�سل 

اإىل منت������ج جدي������د اأو حت�س������ني منتج موجود 

أو اكت�ساف حقول  وحت�س������ني طرق اإنتاج������ه، ا

علمي������ة جدي������دة متقدمة به������دف الو�سول 

اإىل الخرتاع لتحقي������ق الربح القت�سادي اأو 

خدمة املجتمع.

التطوي���ر: هو املرحل������ة التي جتري فيها 

أنتجه  درا�س������ة اجل������دوى القت�سادي������ة مل������ا ا

أو  البح������ث التطبيقي من منتج������ات اأو طرق ا

اخرتاعات.

البح���ث والتطوي���ر: ه������و ن�س������اط خالق 

ومبدع ومن�سق، يجري لزيادة املعرفة العلمية 

أو م�سكلة  والتقنية للو�سول اإىل تطبيق جديد ا

أ�سياً واأفقياً. نتاجية را قائمة، وتنمية الإ

اإن املتمع������ن يف تعريف مفه������وم البحث 

أن������ه و�سيل������ة لتحقيق نقل  والتطوي������ر، يجد ا

نه يحقق اأهداف توطني  التقنية وتوطينها، لأ

التقنية.

�سا�سية للبحث العلمي البنية االأ

يعت������ر البحث العلمي نظاماً متكاماًل، ل 

خر، وتت�سكل  غنى جلزء م������ن اأجزائه عن الآ

�سا�سية من املفردات التالية: بيئته الأ

ه������������������داف وال���������س����ي����ا�����س����ات  الأ  -1

وال�سرتاتيجيات اخلا�سة بالبحث العلمي.

دارية املنا�سبة  2- ال�سيا�س������ات والنظم الإ

واملرنة.

3- خمترات البحث العلمي زائد معدات 

التجارب واأدوات القيا�س.

4- الور�س الفنية الالزمة للتجارب.

5- الطاقات الب�رسية )الكفاءات العلمية 

املتمر�سة والكوادر املدربة(.

6- املوارد املالية املتاحة.

7- بنوك املعلومات الكفوءة.

8- دعم مراكز �سن������ع القرار يف الدولة 

ميان  نتاجية للبحث العلمي والإ للوحدات الإ

باأهميتها.

العلم���ي  البح���ث  طل���ب  م�س���ادر 

االجتماعية

اإن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

ميكن اأن يكون عملية واعية، واأ�سبح من غري 

املنطق������ي احلديث ع������ن التكنولوجيا وكاأنها 

نبت ينم������و منف�ساًل عن حاج������ات املمولني 

وطموحاته������م، و�س������وف ت�ستم������ر اإذاً ظاهرة 

العلم الكبري يف امل�ستقبل،مبا يعنيه ذلك من 

تركيز للطاق������ات البحثية والتمويلية يف حل 

م�سكالت اأو حتديات حمددة �سلفاً، لقد ثبت 

بداعات  أنه ميكن معرفة الكثري عن اآفاق الإ ا

التكنولوجية يف امل�ستقبل من خالل التعرف 



البحوث العلمية عماد التطور التقني والتنمية

183 �لع���������������������دد  560    �أي�������������ار  2010

نف������اق يف  عل������ى اجتاه������ات الإ

البحث والتطوير، ورمبا �ساعد 

أو �ساعد يف �سد هذا،  يف هذا، ا

نف������اق، يف عدد  ترك������ز هذا الإ

حمدود من ال�������رسكات الكبرية 

املتعددة اجلن�سيات  وال�رسكات 

ت�سورات  أي������ة  ا واأن  وال������دول، 

م�ستقبلية خليارات تكنولوجية 

لبد واأن توؤ�س�س على معطيات 

الواق������ع الفعل������ي ملجتمع العلم 

والتكنولوجيا القائم يف الدولة، 

املعني������ة بالقت�ساد  دبيات  والأ

والتكنولوجيا،  للعلم  ال�سيا�سي 

أربعة م�س������ادر رئي�سية  ا حتدد 

العلم  الجتماعي على  للطلب 

والتكنولوجي������ا، وهي: الدولة، 

كادمي������ي، والقط������اع اخلا�س  الأ واملجتم������ع 

اجلماهريي������ة،  والهتمام������ات  ال�سناع������ي، 

و�سوف نعر�س باإيج������از كل م�سدر من هذه 

امل�سادر:

�- الدول���ة: ين�ساأ الهتمام احلكومي من 

ك������ون العلم والتكنولوجيا لهما تاأثري جوهري 

على النمو القت�سادي منذ الثورة ال�سناعية، 

نفاق عليهما يحتاج اإىل تخ�سي�س  وعن كون الإ

أولوي������ات جمتمعية  ن ا موارد �سخم������ة، ثم لأ

نفاق ه������ذه املوارد  وا�سرتاتيجي������ة عدي������دة لإ

لبد واأن تكون م�سوؤولية ال�سلطة املركزية يف 

املجتمع، ورغم اأن البع�س ل يزال يجادل باأن 

طفرات اقت�سادية ميك������ن اأن حتدث ب�سبب  

تغي������ريات موؤ�س�سي������ة ولي�س ب�سب������ب البحث 

العلمي املنظم، ف������اإن حكومات عديدة توفر 

اإنفاق������اً �سخماً على هذه البحوث، �سواء من 

خالل الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية ذاتها، 

اأو من خ������الل ال�������رسكات ال�سناعية، ومتثل 
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بعاد ال�سيا�سية، مثل الدفاع  الق�سايا ذات الأ

والطاق������ة النووية.. اإل������خ، موا�سيع مركزية 

لهتمام احلكومات.

كادمي���ي:  وه������و جتم������ع  �- املجتم���ع االأ

اأ�سح������اب الكف������اءات العامل������ني يف جمالت 

البح������ث العلم������ي والتطوي������ر التكنولوج������ي 

وكث������ريون من ه������وؤلء قد حتول������وا مبمار�سة 

العل������م على الح������رتاف، وبهذا ف������اإن هوؤلء 

املحرتف������ني مل يع������ودوا يف احلقيق������ة يوؤدون 

�ساليب التي تراعي معايري العلم  وظائفهم بالأ

ال�سحيح، ولكنهم على النقي�س من ذلك قد 

يت�رسفون باعتباره������م جمموعات اجتماعية 

غراءات  غالباً م������ا تعمل وهي معر�س������ة لالإ

ف������اإن  وهك������ذا  وال�سيا�سي������ة،  القت�سادي������ة 

كادميي������ة ميكن اأن متتد من  الهتمامات الأ

الهتمام بالعلم لذاته، اإىل العمل يف التطوير 

التكنولوجي من اأجل تن�سيط النمو والتنمية 

بقاء عل������ى املوؤ�س�سات  اإىل احلر�������س على الإ

الحرتافية وعلى امليزات البريوقراطية التي 

يوفره������ا الحرتاف وكلها دوافع حادة وجادة 

لتن�سيط الطلب على العلم والتكنولوجيا.

3- القط���اع اخلا����ص ال�سناع���ي: ي�ستند 

دور ت�سخي������م القط������اع اخلا�������س ال�سناعي 

آلي������ات ال�س������وق يف تطوي������ر بح������وث العلم  وا

والتكنولوجيا اإىل ت�سور البع�س اخلاطئ اأن 

أنه يعمل دون  أ�سمايل ق������د ن�ساأ، وا النظام الرا

أ�سمالية  تدخل الدولة، ويدح�س هذا اأن الرا

قد ن�ساأت ومنت يف دول غرب اأوروبة يف ظل 

تدخل قوي ورعاي������ة من الدولة، بل اإنه دون 

تدخ������ل الدولة خالل القرن ال�ساد�س ع�رس مل 

ح������وال اأن يتم الق�ساء  يكن باأي حال من الأ

أ�سمالية،  قطاع������ي وبزوغ الرا على النظام الإ

آليات ال�سوق ل  ومن الناحية النظرية ف������اإن ا

ميكن اأن تظهر اإل يف وج������ود اأطر ت�رسيعية 

ت�سعه������ا الدول������ة حلماية امللكي������ة اخلا�سة، 

أو �سب������ط املعامالت  اأو حماي������ة امل�ستهلك، ا

آليات ال�س������وق حتكمها  التجاري������ة، كم������ا اأن ا

ال�سيا�سات القت�سادي������ة الكلية التي ت�سعها 

وتتبعه������ا الدولة مث������ل ال�سيا�س������ات النقدية 

واملالي������ة والتجاري������ة، ويف ال������دول املتقدمة 

يك������ون البحث العلمي القائ������م على التمويل 

الع������ام م�سغولً بالعلم الكبري يف جمالت مثل 

أو اإنت������اج العتاد احلربي  الف�س������اء والطاقة، ا

أو  �سلحة والت�سليح  ا ا�ستناداً على بح������وث الأ

�سا�سية،  مبتابع������ة وتطوير بحوث العل������وم الأ

ويف املقاب������ل يتم اإىل حد كب������ري التخلي عن 

التاأثري القت�س������ادي للعلم كي يتوله القطاع 

ال�سناعي يف النظام القت�سادي.
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4- االهتمامات اجلماهريية: عادة ما تن�ساأ 

الهتمامات اجلماهريية بالعلم والتكنولوجيا 

عن دواف������ع �سلبية، فجمه������رة النا�س يف اأي 

جمتمع قد ت�ستثمر اإبداعات العلم ومنجزات 

التكنولوجيا وت�ستمتع به������ا، دون اأن يدفعها 

ذلك اإىل ممار�سة �سغوط جمتمعية من اأجل 

جناز، غري اأن  بداع وم�ساعفة الإ موا�سلة الإ

اخل�سائر التي تلح������ق بهذه اجلماهري والتي 

تنجم عن العلم والتكنولوجيا املعا�رسين، قد 

تكون هي الدافعة التي تعلو برغبات النا�س 

يف املزي������د من تدخل العلم والتكنولوجيا من 

خطار  اأجل حتجيم اخل�سائ������ر وحما�رسة الأ

مثل التلوث البيئي. وما اإىل غري ذلك.

متطلبات نقل التقنية

أن������ه لنقل  بح������اث على ا تتف������ق معظم الأ

التقني������ة الفعال متطلب������ات جتعلها تفيد من 

تي: خمتلف امل�سادر يف الآ

همية  1- وع������ي القي������ادات ال�سيا�سية لأ

العلم والتقنية: ويت�سمن ذلك �رسورة توافر 

من  رادة ال�سيا�سي������ة للتغي������ري، وتواف������ر الأ الإ

أبل������غ مثال على ذلك هو  وال�ستق������رار. ولعلَّ ا

مراطور  ما حدث يف اليابان عندما وجه الإ

ل�سعب������ه، بعد نهاية احل������رب العاملية الثانية، 

أو التوجه ال�سرتاتيجي التايل: »يجب  النداء ا

البحث عن املعرفة وحيازتها من اأي م�سدر 

كان، وب������كل الو�سائل املتاح������ة لدينا ل�سالح 

أمن������ه«. وكذل������ك التوجه  عظم������ة الياب������ان وا

ال�سرتاتيجي الذي اأ�سدره ملك الدنيمارك 

يف خم�سيني������ات الق������رن املا�س������ي حني وجه 

برتكيز نه�سة الدنيمارك يف القطاع الزراعي 

وتطوير ما يلزم من تقنية تتعلق بهذا املجال، 

حيث يتوافر للدنيمارك ميزة ن�سبية.

2- �������رسورة اإن�ساء جهة مركزية لتحديد 

أه������داف التقدم التقن������ي وجمالته: وبالتايل  ا

توجي������ه �سيا�س������ات نق������ل وحي������ازة التقني������ة 

�رساف على تنفيذها. مثلما فعلت بع�س  والإ

آ�سيا. دول اأمريكا الالتينية وجنوب �رسق ا

3- توف������ري العدد ال������كايف م������ن العلماء 

والفني������ني: ويت�سمن ذلك العناي������ة بالتعليم 

الفع������ال، وتوفري فر�س التدري������ب واكت�ساب 

اخلرات والتقنية من مواردها، بل وا�ستقطاب 

خرى. مثال  العلماء والتقنيني من البلدان الأ

على ذلك ا�ستقطاب الوليات املتحدة لعلماء 

أملاني������ا يف احلرب العاملية  اأملان بعد هزمية ا

الثاني������ة. وا�ستقطاب العلماء من دولة الكتلة 

ال�رسقي������ة بعد تف������كك الحت������اد ال�سوفييتي 

العرب،  العلماء  ا�ستقط������اب  ال�سابق،وكذلك 

وق������د فعلت كل م������ن دول اأمري������كا اجلنوبية 

واإ�رسائيل مثل فعل الوليات املتحدة.
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لية لتمويل وحيازة  4- توافر القدرة والآ

التقنية: والق������درة املالي������ة الالزمة لتحقيق 

ثالثة اأهداف:

أولها: ال�ستثمار مبا�رسة يف نقل التقنية  ا

أ�ساليبها. ب�سورها املختلفة وباأي من ا

ثانيها: هو متوي������ل البحث العلمي الذي 

هو اأحد الركائز املهمة يف حيازة التقنية.

ثالثه������ا: ال�ستم������رار يف تنمي������ة وبن������اء 

القاع������دة التقني������ة من العلم������اء واملهند�سني 

نف������اق على برام������ج التعليم  والفني������ني، والإ

الفعال والتدريب التقني، وح�سور املوؤمترات 

ن�سطة التي  واملعار�������س والرتجمة، وجميع الأ

ت�ستهدف توط������ني التقنية، اأي جعلها متاحة 

للمواطنني وخادمة للمجتمع.

5- توف������ري البيئ������ة املالئم������ة والوع������ي 

الجتماع������ي: يعتر الوع������ي باأهمية التطور 

التقني �رسورة ل�س������ك فيها، ولبد اأن يكون 

ه������ذا الوع������ي �ساماًل جلمي������ع امل�ستويات يف 

الدول )احلكومات واملواطنني(. وي�سري اأحد 

تي:  امل�س������ادر البحثية يف هذا ال�سدد اإىل الآ

املجتمع التقني هو الذي با�ستطاعته التعامل 

مر ل يحدث اإل  ال�سليم مع التقنية، وهذا الأ

عند توفري عدة �رسوط منها:

- اأن يكون املجتمع على درجة عالية من 

التنظيم، فال تتداخل امل�سوؤوليات والواجبات 

وال�سالحيات واحلقوق بل تتكامل.

عظم من اأفراد  - اأن ي������درك ال�س������واد الأ

املجتمع يف مواقع عملهم وتاأثريهم يف حياة 

أنواعها وكمياتها.  املجتم������ع، على اخت������الف ا

حيث اأن تنمية قدرات املجتمع ككل ل تنف�سل 

ع������ن تنمية الق������درات الذاتي������ة وال�سخ�سية 

فراد بل تتكامل معها وتع�سدها. لالأ

عظ������م من اأفراد  - اأن يعم������ل ال�سواد الأ

املجتم������ع م������ن منطل������ق �������رسورة اإتق������ان ما 

أو  نتاج ا يقدمون������ه من عمل �سواء يف جمال الإ

اخلدمات.

عظم من اأفراد  - اأن ي������درك ال�س������واد الأ

املجتم������ع اأن التمت������ع بالعدال������ة الجتماعية 

وحتقي������ق الرفاهي������ة مطلب ل������ه م�سوؤولياته 

املجتمعية واأن ل يكتفي الفرد بتحقيق احلد 

أو التدريب والعطاء  دنى من التح�سي������ل ا الأ

�سم������ن هذه احل������دود لبناء الق������درة التقنية 

للمجتمع.

معوقات النقل الفعال للتقنية

أ ف������اإن ع������دم توافر  وم������ن حي������ث املب������دا

متطلب������ات نقل التقني������ة التي اأ�رسن������ا اإليها 

أو اأحدها، ميثل عقبة كاأداء يف �سبيل  �سابقاً، ا

أنن������ا لبد اأن ن�سري  نقل فع������ال للتقنية، بيد ا
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هنا اإىل اأن هن������اك عقبات اأخرى ت�ساهم يف 

اإحباط عملية النقل هذه. من ذلك ما ياأتي: 

أه������داف نقل التقنية ه������ي غالباً اأهداف  اإن ا

باأهداف �سيا�سية.  اقت�سادية مقرتنة اأحياناً 

أم������ا اأهداف نقل التقنية لدى امل�ستقبل فهي  ا

أه������داف اقت�سادي������ة ذات طاب������ع ح�ساري  ا

ي�ستهدف ت�سييق الفجوة التقنية واحل�سول 

على مي������زة جديدة ت�ساهم يف تنمية املجتمع 

امل�ستقبل للتقنية، ل������ذا فاإن اجلهود لبد اأن 

تبذل لتحقيق امل�سلحة امل�سرتكة لكال طريف 

املعادلة: امل�سدر/ امل�ستقبل.

وهنا يرز دور اإدارة نقل التنقية ال�ساملة 

ه������داف- التخطيط ال�سليم-  يف )حتديد الأ

تنظيم اجله������ود- مراقبة واإج������راء التعديل 

املطل������وب عن������د اأي انح������راف ع������ن حتقيق 

هداف املبتغاة(. الأ

�س������ارة اإليه وهو  آخ������ر ميك������ن الإ عائ������ق ا

داخلي يف البل������د الراغب يف احل�سول على 

جراءات  التنقي������ة، ويتمثل يف وجود بع�س الإ

نظم������ة احلكومية التي قد  وال�سيا�س������ات والأ

تعيق عملية النقل الفعال للتقنية. ورمبا يكون 

ذلك غري ما يق�سده �سناع القرار. وقد يكون 

اأحد القرارات ق������د �سدر ملعاجلة م�سكلة ل 

أو بعيد.  عالق������ة لها بنقل التقنية من قريب ا

آث������ارا جانبية قد تطال عملية  ولكن للقرار ا

النقل وتعيقها. اأما العائق الثالث: فيتمثل يف 

مدى ات�ساع الفجوة التقنية بني البلد امل�سدر 

للتقنية والبل������د الراغب يف احل�سول عليها، 

وكلم������ا كانت الفجوة وا�سعة اأ�سبح عبء نقل 

وتوط������ني التقنية وحيازته������ا ثقياًل اإن مل يكن 

م�ستحياًل. والعائق الرابع هو: الختالف يف 

اللغ������ة بني م�سدر التقنية وم�ستقبلها، فكلما 

اختلفت اللغة كلما كان العبء اأكر. رغم اأن 

جتربة اليابان يف ه������ذا املجال جتربة غنية 

أ�������رس اليابانيون منذ البداية  ومثمرة، حيث ا

على اأن تكون اللغة اليابانية هي لغة التقنية 

الوطني������ة بغ�������س النظ������ر عن م�س������در هذه 

التقني������ة، ولكن ما ينطبق على اليابان قد ل 

ينطبق على غريها من الدول.

خ������ري: يتعل������ق بخ�سائ�������س  والعائ������ق الأ

املجتم������ع من حيث �سي������وع اجلهل والعتقاد 

أو التوكل ومدى انت�سار  بال�سحر وال�سع������وذة ا

عقائد ذات طبيعة غ������ري مادية. ولعلَّ املثال 

التايل يو�سح اإىل اأي مدى ميكن اأن حتد هذه 

مور من اأي تطور تقني: لقد حدث خلراء  الأ

غذية والزراعة-  الأمم املتحدة )منظم������ة الأ

الفاو( موقف فريد م������ن قبل بع�س القبائل 

م������ازون، اإذ  القاطن������ني عل������ى �سفاف نهر الأ
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حاول اخلراء تدريب ال�سكان املحليني على 

ا�ستخ������دام املخرتع������ات احلديث������ة يف �سيد 

�سم������اك بدل من الو�سائ������ل البدائية، فما  الأ

لت  كان من ال�سكان اإل اأن اعتقدوا اأن يف الآ

أت������ي بنتيجة كبرية  �سح������را، فهي واإن كانت تا

اإل اأن ذلك �سينقلب �سد اأرزاقهم فيما بعد، 

فامتنعوا عن ا�ستخدامها. وكذلك ما �ساع من 

اعتقاد يف بداية ظه������ور الراديو والال�سلكي 

يف بع�������س املجتمعات م������ن اأن هذه )مراكب 

�سيطان( ومن عمل ال�سحرة.

¥µ
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كان من �لطبيعي �أن تعتمد جمموعات �ل�سهاينة �لتي غزت �أر�ض فل�سطني 

من������ذ نهايات �لقرن �لتا�سع ع�رش بهدف �ال�ستيطان.. على �أحدث ما توفر لها 

ر�ض..  من �أدو�ت �لغزو و�ل�سيطرة وقهر �ل�سكان و�حتالل �الأ

وكانت �لوكالة �ليهودية – كما هو معروف تاأتي بهوؤالء �ليهود �لر�غبني يف 

ر��سي �ملقد�سة، من خمتلف بلد�ن �لعامل، ولكن ح�سب معايري  )�لهجرة( �إىل �الأ

ومو��سفات حمددة، بحي������ث يكون هوؤالء قادرين ب�رشياً وتقنياً على �ال�ستيالء 

�سليني  ر�������ض و��ستعمارها.. وما ي�ستدعي ذلك من ط������رد �ل�سكان �الأ على �الأ

وت�سفيتهم.

باحث يف العلوم ومدير ال�ست�سعار عن بعد �سابقًا.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

التكنولوجيا احلديثة ودورها 

�رسائيلي( يف هيكلة القت�صاد )الإ

❁
د. ح�سني اإبراهيم
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تاري������خ  ن�ستعر�������ض  ن  لأ حاج������ة  ول   

�رسائيلي������ة الت������ي ل تهمن������ا  التكنولوجي������ا الإ

تفا�سيله������ا.. بينما اأكرث م������ا يهمنا هو تطور 

ه������ذه التكنولوجي������ا يف العقدي������ن املا�سيني، 

خري من الق������رن املا�سي،  واأخ�������ض العقد الأ

�رسائيليني ومريدهم يف  ن بع�ض املدعني الإ لأ

اخلارج.. يزعمون اأن اإ�رسائيل اأ�سبحت منذ 

حوايل ع�رس �سنني مرك������زاً للتقنيات العاملية 

دنى. يف ال�رسق الأ

�سباب اأهمها انعكا�سات الهجرة  وذلك لأ

الرو�سية م������ن اليه������ود اإىل اإ�رسائيل، واأولئك 

اليهود القادمني مم������ا ي�سمى )احتاد الدول 

تل������ك اجلمهوري������ات التي  امل�ستقل������ة( وهي 

انف�سل������ت ع������ن رو�سيا بعد انهي������ار الحتاد 

ال�سوفييت������ي.. ومعظمها جمهوريات م�سلمة، 

أ�سواق  �رسائيلي������ني يف العديد من ا وتغلغل الإ

ال������دول، وتغيري الهيكليات يف بنية القت�ساد 

�رسائيلي( وال�ستفادة الق�سوى  ال�سناعي )الإ

من التكنولوجيا الع�سكري������ة املتطورة ب�سكل 

�رسائيلية.. لفت يف املوؤ�س�سات الإ

ولكن يج������ب اأن ل نغف������ل اأن النتفا�سة 

أيلول  الفل�سطينية الثانية الت������ي تفجرت يف ا

/2000م/ اأثرت �سلبياً على النمو القت�سادي 

أثر يف ذلك  يف )اإ�رسائيل( والتوقعات ب�ساأنه وا

أي�س������اً الركود القت�س������ادي الذي حدث يف  ا

مريكية يف تلك الفرتة..  الوليات املتحدة الأ

تدلي������اًل على الرتب������اط الع�سوي لكل تطور 

و�ساع يف  وكل من������و يف الكيان ال�سهيوين بالأ

الوليات املتحدة..

وعل������ى الرغ������م م������ن ا�ستحال������ة اندماج 

)اإ�رسائي������ل( كدولة اأو كمجتم������ع يف املحيط 

قليم������ي.. فاإنها حققت تقدم������اً ملحوظاً  الإ

ولكن م�سبق ال�سنع يف جمال التطور التقني 

وبالتايل القت�س������ادي.. وتو�سل هذا الكيان 

اإىل بن������اء طاقة �سناعية قادرة على املناف�سة 

�ساليب التقنية احلديثة  وزراعة تقوم على الأ

و�سبكة مرافق عامة متقدمة حديثة املكونات 

والعنا�رس..

ولك������ن هن������اك من يدع������ي م������ن النقاد 

الغربي������ني اأن حالة التوتر ال�سائدة يف ال�رسق 

و�سط منذ نهاية احل������رب الكونية الثانية  الأ

ه������ي التي ا�سط������رت اإ�رسائي������ل اإىل ع�سكرة 

أي�ساً كانت  جمتمعه������ا واقت�سادها.. وله������ذا ا

الزراع������ة وال�سناع������ة مب������ا فيه������ا الكهرباء 

وا�ستغ������الل املياه.. وقطاع البناء ل ت�سكل اإل 

الثلث م������ن دخل الكي������ان ال�سهيوين.. بينما 

خرى الغري منتجة مبا  ت�سكل القطاع������ات الأ

مني  فيها اأكرها وهو القطاع الع�سكري والأ

ثلثي الدخل ال�سامل للكيان..

ويقول بع�س هوؤلء النقاد اإن ذلك ازداد 

ح������دة ب�سبب ع������دم قيام تب������ادل جتاري بني 

اإ�رسائي������ل وجريانها حتى مطل������ع الت�سعينات 
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ردن.. ولهذا ف������اإن اأي ازدهار  م������ع م�رس والأ

القت�س������اد  يف  نتاجي������ة  الإ للقطاع������ات 

�رسائيلي.. ما كانت لتج������د �سوقاً جماورة  الإ

لت�رسي������ف فائ�س اإنتاجها... هذا اإىل جانب 

أ�سار اإليه هوؤلء النقاد من حجم الرقعة  م������ا ا

اجلغرافي������ة ال�سغرية الت������ي حتتلها اإ�رسائيل 

من فل�سطني وافتقاره������ا اإىل كثري من املواد 

اخلام واملوارد الطبيعية وخا�سة تلك لتوليد 

الطاقة اإىل جانب النق�س يف املياه.. وغريها 

ولهذا وجد الكيان ال�سهيوين نف�سه يف و�سع 

�سغطت جمي������ع عنا�������رسه ومكوناته باجتاه 

ا�ستغالل خرات عنا�������رسه الب�رسية القادمة 

من بل������دان متقدمة �سناعي������اً واقت�سادياً.. 

والرتكيز عل������ى تطوير قطاعات التكنولوجيا 

املتقدم������ة يف جمي������ع جم������الت القت�ساد.. 

وخا�سة يف القطاع الع�سك������ري الذي ي�سكل 

املرتك������ز واملح������ور لنمو املجتم������ع.. ومن ثم 

حمايته.

وكان������ت كل عنا�������رس املجتم������ع والدولة 

امل�سطنع������ة التي فر�ستها ظ������روف الوجود 

عل������ى اإ�رسائيل هي الت������ي فر�ست من ناحية 

اأخ������رى بنًى �سيا�سي������ًة واقت�سادية فريدة يف 

حالت قي������ام الكيانات الدولي������ة.. وهذا ما 

جتل������ى وا�سحاً يف الدور ال�سيا�سي ملوؤ�س�سات 

الدول������ة وازدواجي������ة مهم������ة نقاب������ة العمال 

املعروفة با�س������م: )هي�ستادروت( التي حملت 

منذ البداي������ة تركيبة حزب العمل.. واأعطت 

جمتمع الدولة �سيغة ا�سرتاكية مموهة !!!

فالهي�ست������ادروت ب������رزت كع�سبة لرجال 

عم������ال ومرجعية لتمثي������ل م�سالح العمال  الأ

!!! وذل������ك يف �سوء التاأثري الفع������ال لروؤو�س 

م������وال املتدفقة من اخل������ارج.. والتفاعل  الأ

مع القت�س������ادات اخلارجية الداعمة للكيان 

�رسائيلي منذ قيامه ولهذا كانت التطورات  الإ

والتحولت يف القت�ساد العاملي وخا�سة يف 

أ�سمالية تنعك�س ف������وراً وبفعالية  ال������دول الرا

�رسائيلي..  على حركة وتطور القت�س������اد الإ

ه������ذا يف ثمانينات الق������رن املا�سي.. اأما يف 

�رسائيلي  الت�سعين������ات فقد �سهد القت�ساد الإ

ارتياح������اً ظاهراً وفرت ل������ه املفاو�سات التي 

جرت مع الفل�سطينيني خالل الت�سعينات ومع 

قليمي  غريهم يف ال�سعد الثالثة الدويل والإ

واملحلي..

وميكن تو�سيح ه������ذا الرتياح والنفراج 

باملظاهر التالية:

- الهجرة النوعي������ة اليهودية من رو�سيا 

وال������دول التي ا�ستقلت عنها والتي بلغت منذ 

1989 اأكرث من مليون مهاجر.

- التط������ور القت�س������ادي والتقن������ي على 

ال�سعيد العاملي.

- اندفاع املفاو�سات املختلفة بني بع�س 

العرب واإ�رسائي������ل خا�سة بعد حرب اخلليج 
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الثانية وترا�سي اأحكام مقاطعة اإ�رسائيل من 

قبل الدول العربية.

- واإ�ساف������ة اإىل كل ه������ذا انتهاء احلرب 

الب������اردة والنفت������اح الوا�سح ملعظ������م الدول 

�س������واق عل������ى بع�سها يف خمتل������ف اأنحاء  والأ

العامل..

�رسائيلي منذ  ولكن ما مييز القت�ساد الإ

ن، وخا�سة يف العقود  قيام الكيان حت������ى الآ

موال  خرية، هو تدف������ق روؤو�س الأ القليل������ة الأ

مريكي،  أ�س امل������ال الأ جنبي������ة وخا�س������ة را الأ

وحتويالت املنظم������ات اليهودية من اخلارج، 

واملترعون اخلا�سون من اليهود ال�سهاينة.. 

اإىل ذل������ك اليد العامل������ة اخلبرية حيث زادت 

اأعداده������ا من ع������ام 1990 مث������اًل حتى عام 

أل������ف عامل اإىل  2000 م������ن ملي������ون و650 ا

مليونني و430 األف..

ومن امللفت للنظ������ر اأن ن�سبة املهند�سني 

مث������اًل يف اإ�رسائيل اإىل ع������دد ال�سكان و�سل 

موؤخ������راً اإىل مئة وخم�سة وثالث������ني مهند�ساً 

لكل ع�������رسة اآلف اإ�رسائيلي بينما ل يتجاوز 

مريكية  هذا العدد يف الولي������ات املتحدة الأ

اخلم�سة وثمان������ني مهند�ساً لكل ع�رسة اآلف 

اأمريكي..

ول باأ�س اأن نحدد هنا ببع�س الدقة هذه 

املوؤ�������رسات الرقمي������ة يف اإ�رسائيل اإذ كان بني 

را�س������ي املحتلة يف بداية  املهاجري������ن اإىل الأ
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أو  أك������رث من الثلث م������ن العلماء ا الت�سعينات ا

خ������ر فنيني وخمت�سني  اأكادميي������ني والثلث الآ

تقنيني..

أ�سه������م هذا الحتياط������ي الب�رسي  ولقد ا

أ�������س امل������ال الب�رسي املخت�������س مثاًل يف  أو را ا

الريا�سي������ات والفيزي������اء وتقني������ات الطريان 

والف�س������اء.. ال������ذي اأ�سب������ح ب�س������كل مكثف 

�رسائيلية دون اأن يرتب  بت�رسف ال�سلطات الإ

أ�سهم  أو تاأهيل. ا عليه������ا اأي تكاليف تدري������ب ا

هذا الواقع بتق������دم تفوقي تقني للموؤ�س�سات 

�رسائيلية.. رغم اأن تكاليف تدريب وتاأهيل  الإ

أو تقني بهذا امل�ستوى كان �سيكلف  اأي فن������ي ا

قل مئتي األف  �رسائيلية عل������ى الأ اخلزينة الإ

دولر.

�رسائيلي وقدرته على  قوة القت�س������اد الإ

التطور والنمو ميك������ن و�سفها باأنها م�سنعة 

اأو حتى م�سبقة ال�سنع حتكمها قبل كل �سيء 

امل�ساركة �سب������ه الكاملة بني الوليات املتحدة 

وروبي..  واإ�رسائيل وبالدرجة الثانية الحتاد الأ

�سارة اإىل اأن ثلث ال�سادرات  ويظهر ذلك بالإ

مريكية.. فقد  �رسائيلية متت�سها ال�سوق الأ الإ

�رسائيلية  و�سلت قيم������ة هذه ال�س������ادرات الإ

أم������ريكا يف عام 1998 مثاًل 2.83 مليار  اإىل ا

دولر.. وهناك م�ساع������دات �سنوية اأمريكية 

�رسائي������ل اقت�سادي������ة ومعظمه������ا ع�سكرية  لإ

ت�سل اإىل ثالثة ملي������ارات دولر وهي كفيلة 

مبعادلة اأي عجز قد يعرتي امليزان التجاري 

�رسائيلي مع اأمريكا.. هذا ب�رسف النظر  الإ

ع������ن امل�ساعدات التي تقدمه������ا وا�سنطن يف 

احلالت الطارئة ومن وقت اإىل اآخر ناهيك 

مريكي لال�ستثمار  أ�س امل������ال الأ ع������ن تدفق را

�رسائيلية  يف قطاعات حتددها ال�سلطات الإ

ومعظمه������ا يف قط������اع التكنولوجي������ا العالية 

وبالتحدي������د يف التكنولوجي������ا الع�سكري������ة.. 

آخ������ر يوؤك������د اأن القت�ساد  وهن������اك موؤ�������رس ا

ال�سهيوين م�سمون الزدهار تقريباً من قبل 

مريكيت������ني.. هذا املوؤ�رس  الدول������ة وال�سوق الأ

ه������و وجود ما يق������ارب مئة �رسك������ة وموؤ�س�سة 

اإ�رسائيلي������ة فيما ي�سمى ببور�سة التكنولوجيا 

مريكية وبذل������ك تكون اإ�رسائيل ثاين اأقوى  الأ

م�سارك يف هذه البور�سة بعد كندا.. 

وروبي فهناك  بالن�سب������ة اإىل الحت������اد الأ

اتفاق اندم������اج بني الحت������اد واإ�رسائيل منذ 

1995 واتفاقي������ة �سوق جتارة حرة متو�سطية 

يف منطقة م������ن 1995 حتى 2010 ول �سك 

أنها �ستجدد.. و�سجلت واردات اإ�رسائيل من  ا

وروبي من������ذ اخلم�سينات ازدياداً  الحتاد الأ

مط������رداً حتى و�سل������ت الي������وم اإىل 50% من 

أم������ا ال�سادرات  جمم������وع واردات اإ�رسائيل.. ا

وروبي مل  �رسائيلي������ة اإىل منطقة الحتاد الأ الإ

ن ال�30% من ال�سادرات.. يف  تتع������دَّ حتى  الآ

�رسائيلية  عام 1986 تدفقت ال�س������ادرات الإ
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اإىل اأوروبة الغربية بن�سبة 46% واإىل الوليات 

آ�سيا بن�سبة %10  املتحدة بن�سب������ة 33% واإىل ا

فقط..

�س������ارة هنا على �سوء املعطيات  جتدر الإ

آ�سيا  ال�سابق������ة اإىل اأن معظ������م دول اأفريقيا وا

واأمري������كا الالتيني������ة يف نط������اق دول ع������دم 

النحياز مل يكن لها عالقات مع اإ�رسائيل.. ل 

دبلوما�سي������اً ول اقت�سادياً.. ولكن بعد كارثة 

كامب ديفي������د يف نهاية ال�سبعينات.. ن�سطت 

اإ�رسائيل يف اإقامة عالقات دبلوما�سية �سبقتها 

أو واكبتها عالق������ات جتارية واقت�سادية مع  ا

فريقية واأمريكا الالتينية..  معظم الدول الأ

آ�سي������ا الهامة  واأخطره������ا م������ع بع�������س دول ا

خطر  كالهند واليابان وكوريا اجلنوبية.. والأ

موؤخراً م������ا تك�سف عن العالقات مع ال�سني 

ال�سعبية.. ونذك������ر هنا اأن �سادرات اإ�رسائيل 

اإىل اأفريقي������ا واأمري������كا الالتينية ارتفعت ما 

بني 1990 و2000 اإىل ثالثة اأ�سعاف.. بينما 

آ�سيا يف هذه  بلغت �س������ادرات ال�سهاينة اإىل ا

الفرتة 5/1 من جمموع �س������ادرات اإ�رسائيل. 

ويف ه������ذا املج������ال ركزت اإ�رسائي������ل على ما 

�سيوية ال�سغرية ماليزيا..  ي�سمى منذ فرتة الآ

وتايوان  والفيليب������ني  وتايالند..  �سنغاف������ورة 

�سواق  عمال الأ أو م������ا ت�سمى بلغة رج������ال الأ ا

 ..)emerging markets( الناه�س������ة 

�رسائيل������ي يف هذه  ول يرتك������ز الهتم������ام الإ

�سواق على التجارة العادية فقط بل وعلى  الأ

عمال  اإمكانيات ا�ستثمار ال�رسكات ورجال الأ

ال�سهاينة يف هذه البلدان وخا�سة يف قطاع 

التكنولوجيا العالية... هذا يف اليابان وكوريا 

اجلنوبية وتاي������وان وتايالند.. وغريها.. هنا 

أنها ت�ستثمر يف  �رسائيلية ا تدعي املوؤ�س�سات الإ

امل�ستقبل.

أم������ا عالق������ات اإ�رسائيل ب�������رسق اأوروبة  ا

فقد اأعيدت له������ا احلياة بعد انهيار الحتاد 

ال�سوفييتي ومنظومت������ه ال�سرتاكية ون�سطت 

العنا�رس ال�سهيوني������ة يف مكوناته املتداعية 

ل�سالح اإ�رسائيل وخا�سة يف رو�سيا الحتادية.. 

ف�سدرت 4% من جمموع �سادراتها يف نهاية 

الت�سعين������ات اإىل ما �سم������ي مبجموعة الدول 

امل�ستقلة..

هنا لبد من التو�سيح باأن حرب اخلليج 

الثاني������ة �سد الع������راق اأظه������رت وكاأن بع�س 

العرب كانوا حلفاء مع اإ�رسائيل.. ثم ما جنم 

�رسائيلية  عن املفاو�س������ات الفل�سطيني������ة والإ

أو�سلو 93( وتراجع التوتر على �سعيد �رساع  )ا

أ�سمال الغربي على  و�سط �سجع الرا ال�رسق الأ

ال�ستثم������ار يف اإ�رسائيل مب������ا ي�سمى )امللتقى 

 World economic( )العاملي القت�سادي

forum( ... اإىل و�س������ع اإ�رسائي������ل يف املركز 
التا�س������ع ع�رس ب������ني ال������دول ذات القت�ساد 

الن�سط و�رسيع التطور..
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وعلى �سوء حقيق������ة اأن ال�سوق الداخلية 

�رسائيلي������ة ال�سيقة املح������دودة جتعل منو  الإ

�رسائيلي حمكوماً بالتوجه نحو  القت�س������اد الإ

الت�سدي������ر اإىل اخل������ارج.. وترتب������ط بالتايل 

مقدرته عل������ى النمو والتو�س������ع بقدرته على 

التعامل مع اخلارج.. فاإنه يبقى متاأثراً بكل 

أي�ساً نرى  ما يحدث خارج احلدود.. ولذلك ا

أنه تاأثر �سلباً وانكما�ساً بالنتفا�سة الثانية يف  ا

نهاية 2000 والركود الذي اأ�ساب القت�ساد 

مريكي..لكنه باملقابل نراه ينتع�س ويزدهر  الأ

�رسائيليني  عندما جتري املفاو�س������ات بني الإ

والفل�سطينيني ب�������رسف النظر عن براجمها 

�سل فاإن هذه  وخطتها واأهدافه������ا..  ويف الأ

املفاو�س������ات ومن������ذ اأكرث من ع�رسي������ن عاماً 

مل ت������وؤد اإىل اأي نتيجة تذك������ر باجتاه ح�سول 

الفل�سطينيني �سواء يف ال�سفة الغربية اأو يف 

غزة عل������ى اأي من حقوقه������م.. بينما ت�ستمر 

اإ�رسائي������ل يف تكري�س �سيا�س������ة التو�سع بزرع 

را�سي  امل�ستوطن������ات ل بل امل�ستعمرات يف الأ

را�سي وتقطيع  الفل�سطينية وق�سم ه������ذه الأ

أب�سط  اأو�سالها و�سلب ال�سكان الفل�سطينيني ا

حق������وق وجودهم وحياته������م... ويف ظل هذه 

الظ������روف ال�سلبية بالن�سبة اإىل الفل�سطينيني 

جنبي������ة يف اإ�رسائيل  بلغت ال�ستثم������ارات الأ

منذ منت�س������ف الت�سعينات حتى 1998 2.5 

ملي������ار دولر.. وتع������ززت م�ساهم������ات راأ�س 

جنبي يف اإ�رسائي������ل بتاأ�سي�س وتعزيز  املال الأ

أملانيا  ا�ستثمارات ل�رسكات مهمة يف اأمريكا وا

واليابان..

املتق���دم  التكنولوج���ي  الطاب���ع 

�رسائيلي: لالقت�ساد االإ

�رسائيلي  يدعي مراقبو تطور القت�ساد الإ

�رسائيل������ي خا�سة  اأن تاأ�سي�������س القت�س������اد الإ

أو العقود الثالثة املا�سية.. خالل العقدي������ن ا

عل������ى عنا�������رس التقنية احلديث������ة واملتطورة 

م������وال الغربية  أغ������رى روؤو�س الأ هو ال������ذي ا

را�س������ي املحتل������ة..  عل������ى ال�ستثم������ار يف الأ

�رسائيلية اأن تالئم  وا�ستطاعت املوؤ�س�س������ة الإ

�رسائيلي مع التط������ور التقني  القت�س������اد الإ

املت�سارع لالقت�س������اد العاملي وخا�سة جمتمع 

املعلومات.. واأ�سبح������ت التكنولوجيا العاملية 

من������ذ الت�سعين������ات ه������ي املح������رك والرافعة 

�رسائيل������ي ا�ستجابة ملتطلبات  لالقت�س������اد الإ

الت�سدير وج������ذب ال�ستثمارات اخلارجية.. 

و�سكل������ت التكنولوجي������ا العالية هن������ا القيمة 

�رسائيلي.. مما مهد وفتح  العالية.. للمنتج الإ

أقاليم العامل..  أ�سواقاً جديدة يف كثري من ا له ا

نتاج  أي������ن تكمن هنا مراك������ز الثقل لإ اإذاً ا

اإنه������ا  اإ�رسائي������ل؟!:  العالي������ة يف  التقني������ات 

�رسائيلي������ة..  الإ احلربي������ة  ال�سناع������ات  يف 

وال�سناع������ات الرافدة له������ا.. وحدث بعد ما 

يام ال�ستة اأن اأوقف اجلرنال  ي�سمون بحرب الأ
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آن������ذاك اإ�رسائيل بال�سالح حيث كانت فرن�سا  ا

�رسائيل  حتى ذل������ك الوقت املمول الرئي�سي لإ

بالعتاد احلربي والتعاون الع�سكري.. ولذلك 

�رسائيلية لتحقيق اكتفاء  اجتهت ال�سيا�سة الإ

ذات������ي خا�س������ة يف جمال الط������ريان وال�سالح 

املدرع.. وقب������ل اأن تنخرط الوليات املتحدة 

باللتزام الكامل يف الدعم الع�سكري للكيان 

ال�سهيوين.. وهكذا اأ�سبح قطاع ال�سناعات 

�رسائيلي������ة يف ال�سبعينات وبعد  احلربي������ة الإ

�رسائيلي  حرب 73 اأهم قطاعات القت�ساد الإ

تط������وراً وخا�س������ة يف ت�سدي������ر منتجات������ه.. 

واملحافظة على التفوق احلربي على الدول 

الوليات  واأ�سبح������ت  املج������اورة..  العربي������ة 

املتحدة هنا اأهم عم������الء الكيان ال�سهيوين 

�رسائيلية  يف هذا القط������اع وداأبت امل�سانع الإ

عل������ى تكثيف البح������وث الع�سكري������ة وتطوير 

املعدات والتجهيزات ل�سالح جهات اأمريكية 

غرا�������س ع�سكري������ة اإ�رسائيلي������ة خا�سة.  أو لأ ا

ولكن نظراً للرك������ود يف �سوق ال�سالح العاملي 

مريكيون  منت�س������ف الثمانين������ات �سغ������ط الأ

عل������ى اإ�رسائي������ل لتجميد خططه������ا بتطوير 

وت�سنيع املقاتلة املتقدمة )Lavi(.. وا�سطر 

القط������اع املدين يف القت�س������اد اإىل ا�ستيعاب 

مئات املهند�س������ني والفنيني املخت�سني الذين 

اأ�سبح������وا دون عم������ل بع������د اإيق������اف م�رسوع 

)Lavi(.. وتاأ�س�ست لذلك �رسكات وم�سانع 

لكرتونيات  جديدة.. يف قط������اع الكهرباء والإ

لت�سنيع منتجات للقط������اع املدين.. وا�سطر 

ا�سمحالل �سوق ال�سالح املوؤ�س�سات احلربية 

اإىل حتويل اإنتاجها باجتاه تطوير واإنتاج �سلع 

هامة ملختلف جمالت القت�ساد كالرجميات 

وجتهي������زات الت�س������الت والتحكم ومعاجلة 

املعطيات الرقمية وغريها..

ثم جاءت موج������ة املهاجرين من مناطق 

الحتاد ال�سوفييتي ال�سابق والدول امل�ستقلة 

مبئات من املهند�سني واملخت�سني والباحثني 

ول من الت�سعينات فيما  خا�سة يف الن�سف الأ

عزز البناء العلمي والتقني لهيكلية القت�ساد 

�رسائيل������ي.. ورغ������م متطلب������ات ال�ستثمار  الإ

�رسائيلية. جنبي يف ال�سناعات الإ الأ

وجندد العودة اإىل الرتكيز على حمدودية 

�رسائيلية ب�سكل يعجز عن  ال�سوق الداخلية الإ

�رسائيلية..  ا�ستيعاب ما تنتجه ال�سناعات الإ

ول  �رسائيلي الأ لذلك كان هم القت�س������اد الإ

أ�سواق يف اخلارج ميكن  هو املحافظة عل������ى ا

�رسائيلية وخا�سة  اأن متت�س ال�س������ادرات الإ

من منتجات التكنولوجي������ا العالية التي يقع 

�رسائيلي ل  على كاهلها اإنق������اذ القت�ساد الإ

بل وا�ستم������راره يف احلي������اة.. ومثال عددي 

ب�سيط على ذلك هو ارتفاع ن�سبة ال�سادرات 

لكرتونية والرجميات ما بني  من املنتجات الإ

عام 99 و2000 مبق������دار 50% ومبا و�سلت 
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قيمته اإىل 13 مليار.. وبهذا تكون موؤ�س�سات 

التقنيات احلديث������ة يف اإ�رسائيل قد �سدرت 

م������ن اإنتاجها ن�سب������ة 87%.. ول نغفل هنا اأن 

نذكر اأن ت�سدير ه������ذه املنتجات التي ميكن 

ا�ستخدامها مدنياً ق������د ارتفع من 20% قبل 

خم�سة ع�رس عام������اً اإىل حوايل 90% يف عام 

ول من  2000 وا�ستمر حت������ى نهاية العقد الأ

القرن 21.. ب�سكل متوازن.

�رسائيلية ل�سناعة  الإ املوؤ�س�س������ات  وتعتر 

التكنولوجي������ا العالية الت������ي ت�سمى بالنظيفة 

ف�س������ل بالن�سبة  من الناحي������ة اجلغرافية الأ

جانب طاملا هناك هدوء  اإىل امل�ستثمري������ن الأ

أو بتعبري اآخر  وا�ستقرار ح������ول اإ�رسائي������ل.. ا

طامل������ا تفاو�������س اإ�رسائيل جريانه������ا وخا�سة 

الفل�سطينيني وكبح جم������اح املقاومة.. وعلى 

وج������ه اأخ�������س دون الو�س������ول اإىل اأي نتيجة 

ل�سالح الفل�سطينيني!!!..

وهكذا ب������ادرت موؤ�س�س������ات التكنولوجيا 

 )IBM( ك�رسك������ة  العالي������ة  العاملي������ة 

 )Microsoft(و  )Intel(و مريكي������ة  الأ

 )Telekom(اليابانية و )Mitsubishi(و
ملانيتني اإىل تاأ�سي�س فروع  و)Siemens(  الأ
لها يف اإ�رسائيل وبع������د اأن تعرفت على �سوق 

فكار  التقنيات املتطورة يف اإ�رسائيل كمنجم لالأ

واحلل������ول املتطورة.. وت�سارك������ت مع الزبائن 

�رسائيليني املنا�سبني يف هذا القطاع..  الإ

ول باأ�س اأن نذكر هن������ا املقارنة اليائ�سة 

�رسائيل������ي اخلط������ري  ب������ني ه������ذا الواق������ع الإ

والواقع الغربي امل������وازي البائ�س.. هو كيف 

حتر�������س القت�سادات واملوؤ�س�س������ات العربية 

ال�سناع������ات  ا�ستق������دام  عل������ى  ال�سناعي������ة 

مريكي������ة خا�سة يف القطاع  ال�ستهالكي������ة الأ

حيان  الغذائي غري ال�سح������ي يف كثري من الأ

كمطاعم الوجبات ال�رسيعة )كدجاج كنتاكي( 

والهامبورجر.. والكول وم�ستقاتها.. وغريها 

وروبية �سهلة  من نظم التغذي������ة اليابانية والأ

و�رسيعة ال�ستهالك..

وهكذا متكن������ت اإ�رسائيل- من ربط هذه 

مريكية ال�سخمة والهامة بعجلة  ال�رسكات الأ

أه������م �رسكائها  �سناعاته������ا التقنية و�سارت ا

ال�سرتاتيجيني..

لكرتوني������ة  وكان������ت جمل������ة )Wired( الإ

مريكية.. ق������د و�سعت اإ�رسائيل يف املرتبة  الأ

الرابعة يف العامل كمرك������ز للتقنيات احلديثة 

بع������د )Silicon( يف كاليفورنيا وبو�سطن يف 

مريكية و�ستوكهومل عا�سمة  ولية بن�سلفانيا الأ

ال�سويد..

وقد حر�ست اإ�رسائيل على اندماجها يف 

العوملة القت�سادية واملالية يف العامل كي حتافظ 

أرادته  على م�ست������وى احلياة  الغربي������ة التي ا

ملجتمعها ال�ستيطاين.. لكن عملية انتقالها 

من القت�ساد ال�ستيطاين املوجه واخلا�سع 
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لقوان������ني احلماية القت�سادي������ة اإىل اقت�ساد 

�سوق �سبه حر.. تعرثت كثرياً.. خا�سة ب�سبب 

م�س������اكل دمج امل�ستوطنني اجلدد يف املجتمع 

وبالتايل يف العملية القت�سادية وثانياً ب�سبب 

تداعيات م�سكلة ال�������رساع مع الفل�سطينيني 

واملحيط العربي.. لكن  اإ�رسائيل واندماجها 

باتفاقيات جت������ارة حرة مع الوليات املتحدة 

وروبي.. ومناطق التجارة احلرة  والحتاد الأ

�سواق  وروبية واإعفاء �سادراتها اإىل هذه الأ
الأ

من الر�س������وم اجلمركية- هذا اإ�سافة اإىل اأن 

مريكي  �سندوق النقد الدويل بفعل النفوذ الأ

وال�سهي������وين على �سيا�سة ه������ذا ال�سندوق.. 

�ساعده������ا يف تعامله������ا من������ذ الت�سعينات مع 

خ������رى يف اإعفاء �سلعها من الر�سوم  الدول الأ

اجلمركية بالتدريج..

�رسائيلية  ويف اجت������اه حماولة احلكومة الإ

حترير بع�س قطاعات اقت�سادها من قب�سة 

الدول������ة.. جرى بيع عدد كبري من املوؤ�س�سات 

القت�سادية ال�سناعية واخلدمية -ول يزال 

هناك اأكرث من مئة �رسكة وموؤ�س�سة اقت�سادية 

)اإ�رسائيلي������ة( معرو�سة للبي������ع  بع�سها  مهم 

واآخر اأقل اأهمية وبينها مثاًل ال�رسكة العامة 

للهاتف.. وثالثة بنوك كبرية- ويزعم بع�س 

�رسائيليني وخراء القت�ساد..  امل�سوؤول������ني الإ

اأن �سيا�سة )دولتهم( تتجه نحو اقت�ساد ال�سوق 

واإنهاء هيمنة الدولة عل������ى بع�س قطاعات 

القت�ساد وال�سناعة.

وجل������اأت اجله������ات الر�سمية م������ن ناحية  

اأخرى وحر�س������اً منها عل������ى املحافظة على 

الهيكلي������ة التقنية العاملية يف ج�سم  الدولة.. 

جلاأت اإىل اإح������داث �سنادي������ق خا�سة با�سم 

خ�رس( )green house( لدعم  )البي������ت الأ

العنا�������رس ال�ساب������ة اخلبرية الراف������دة خا�سة 

يف قط������اع الكومبيوت������ر والرجمي������ات ب�سكل 

ع������ام مما انتهت اإىل تاأ�سي�������س حوايل ثمانية 

وع�رسين مركزاً للتكنولوجيا احلديثة تتوافر 

مكانيات املالية  فيه������ا للباحثني ال�سب������اب الإ

واملدنية للخروج بنتائ������ج بحوثهم كاإجنازات 

�سواق  تقنية لعر�سها عل������ى ال�رسكات ويف الأ

الدخ������ول يف  أو  ا وال�ستثم������ار  لال�ستخ������دام 

برام������ج م�سارك������ة م������ع �������رسكات وموؤ�س�سات 

أو اأجنبية اأخرى ميكنها متويل اإنتاج  حملي������ة ا

جن������ازات وطرحها يف  هذه الخرتاعات والإ

�سواق.. الأ

وهناك مالحظ������ة جديرة بالهتمام هنا 

وهي عندم������ا توىل )ا�سح������ق رابني( يف عام 

ول  1992 رئا�س������ة حكومة الع������دو.. عمد لأ

مرة ول������ذر الرماد يف العي������ون اإىل تخفي�س 

ميزاني������ة احلرب..)الدف������اع( لكنه من جهة 

اأخ������رى رف������ع خم�س�سات البح������وث العلمية 

وتطوي������ر التقنيات احلديث������ة وخا�سة اإنتاج 

الرجمي������ات املتقدم������ة التي ل حتت������اج اإىل 

أولي������ة ول اإىل ا�ستثم������ارات تاأتي من  م������واد ا
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اخلارج.. بل خرات ب�رسي������ة.. هي متوافرة 

لدى الدولة ال�سهيونية.. كما يدعون.. ويف 

غم������رة العوملة الطاغي������ة يف العامل خا�سة يف 

موال وبقيمة ال�رسكات  جمال حركة روؤو�س الأ

ال�سخم������ة عابرة احلدود فاإن هذه ال�رسكات 

�رسائيلي(  واملوؤ�س�س������ات جتد يف ال�س������وق )الإ

نتاج الرجميات بغيتها  وفر�ستها للح�سول  لإ

على ه������ذه املنتجات التقنية العاملية  باأ�سعار 

بخ�سة – وه������ذا من ناحية اأخرى ما ت�ستغله 

�رسائيلية اإىل اآخر حلظة.. ال�سوق الإ

وم������ن امله������م اأن نع������ود هن������ا اإىل التاأكيد 

مريكي������ة املرجمة  اأن جمي������ع املح������اولت الأ

مع اجله������ات ومراكز الدار�س������ات والبحوث 

يف اأمري������كا و)اإ�رسائي������ل( لل�س������ري يف خارطة 

أو ما يدع������ى بعملية ال�سالم يف �رسق  طريق ا

أو�س������ط جدي������د.. جميع ه������ذه املحاولت مل  ا

تهدف خمل�سة اإىل الو�سول اإىل �سالم عادل 

�سحابه.. ب������ل لتكري�س تقوية  يعي������د احلق لأ

ودع������م اجلهة املعتدية املحتل������ة العاملة على 

فر�س الهيمنة املبا�������رسة وغري املبا�رسة على 

مقدرات ال�رسق العرب������ي.. ومن ال�سعب اأن 

مريكي������ة الكاذبة يف هذا  نع������دد املبادرات الأ

أو�سل������و( هذا على  الجتاه من������ذ انهيارات )ا

اجلان������ب الفل�سطيني فق������ط وحيث حاولت 

اأمريكا ول�سال������ح اإ�رسائيل القفز فوق الواقع 

واملنطق والعدل وتركي������ب مبادرات ملغومة 

ا�ستمالت لها كثرياً من الدول العربية لطرح 

اإمكاني������ة م�ساركة اإ�رسائيل يف تنفيذ م�ساريع 

و�سط يف املياه والكهرباء  كبرية يف ال�رسق الأ

وخط������وط الغ������از والنفط و�س������ق الطرقات 

ال�رسيعة.. وغري ذلك اإيج������اد مناطق جتارة 

ح������رة و�سولً  اإىل �س������وق اقت�سادية م�سرتكة 

ب������ني الع������رب واإ�رسائي������ل- يف اإط������ار مقرتح 

و�سط اجلدي������د على هوى �سيمون  ال�رسق الأ

برييز وجتاوز حت������ى حتديد اأو �سيغة لدولة 

فل�سطينية قابلة للحياة.. ويا لل�سخرية فهل 

هناك دول قابلة للحي������اة واأخرى غري قابلة 

للحياة.. على اأن ت�سم������ل هذه الرتكيبة دول 

�سم������ال اأفريقيا. وله������ذا ابتدعوا ما بني 94 

و97 ما ي�سمى مبجموعة )ميتا( اأي قمة دول 

و�سط و�سم������ال اأفريقيا هذا عدا  ال�������رسق الأ

عن الجتماعات املفركة من قبل املخابرات 

�رسائيلي������ة التي موهت حتت  مريكي������ة والإ الأ

�سعار القت�سادية يف بع�س الدول اخلليجية 

وهناك عل������ى �سواطئ البح������ر امليت مبا يف 

ذل������ك ما ح������دث ويحدث حتت عب������ارة لقاء 

)دانو�������س( القت�س������ادي العاملي وخالل ذلك 

ركبت فرن�سا حتت �سعار »موؤمتر دول البحر 

ردن«!! ال������ذي كان قد بداأ يف  املتو�س������ط والأ

1995 يف بر�سلون������ة/ اإ�سبانيا على اأن ينتهي 

ع������ام 2010 اأي يف ه������ذا الع������ام اإىل هيكلية 

ثابت������ة تنف�س فيها اإ�رسائيل اإىل جانب الدول 
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وروبي  خ������رى.. وعمد الحتاد الأ العربية الأ

ويرو-  هنا البدعة اجلديدة با�سم )منطقة الأ

املتو�سطية للتجارة احلرة( وميكن التكهن كم 

�رسائيل( لخرتاق هذه  من الفر�س �ستتاح )لإ

املنطق������ة بفعالية وج������وده ومب�ساعدة دوائر 

وروب������ي لتحقيق م�ساحلها وعلى  الحتاد الأ

ح�س������اب م�سالح ال������دول العربي������ة املتغطية 

يف ه������ذه الرتكيب������ة(.. وحت�س������ل )اإ�رسائيل( 

وروبي������ة واأمريكا على  ب�سغط من الدول الأ

أولويات واأف�سليات يف التبادل التجاري بني  ا

وروبي والدول العربية.. وخا�سة  الحتاد الأ

ما يتعل������ق ب�سناعة الن�سي������ج واجللديات يف  

ردن رغم ذل������ك فاإن قيمة التبادل  م�رس والأ

�سواق  �رسائيلية والأ التجاري بني ال�س������وق الإ

ردن مل  العربي������ة كافة وخا�سة يف م�������رس والأ

ربعني ملي������ون دولر عام 2000  تتج������اوز الأ

من 29 مليون قيم������ة ال�سادرات واأحد ع�رس 

مليوناً قيمة ال������واردات هذا من  اأ�سل مبلغ 

حوال������ةي ت�سعة وع�رسين ملي������ار دولر قيمة 

�رسائيلية يف العام نف�سه– اأما  ال�س������ادرات الإ

�رسائيلية يف البالد العربية  ال�ستثم������ارات الإ

لفية الثالثة حوايل  فقد بلغت حتى مطلع الأ

مئة مليون دولر..

هذا رغ������م اأن اأحكام املقاطع������ة العربية 

�رسائيلية قد تهاوت منذ مطلع الت�سعينات  الإ

ل بل اإن بع�س الدول العربية اأعلنت ما ت�سمى 

أو النتقائية  يف 1994 املقاطع������ة الثانوي������ة ا

واإ�سقاطها عن ال�������رسكات غري العربية – ثم 

بداأت العالق������ات الدبلوما�سي������ة منذ 1995 

ردن/ التجاري������ة املبا�رسة مع عدد من  مع الأ

خرى.. الدول العربية الأ

اإجماالت:

أنه بحكم �سبكة العالقات  نرى يف النهاية ا

امل�سلحي������ة وال�سرتاتيجية م������ن جهة اأمريكا 

وامل�سريي������ة من جهة )اإ�رسائيل(.. ذهب %38 

لكرتونية اإىل  م������ن �س������ادرات )اإ�رسائي������ل( الإ

مريكية وذل������ك يف عام 2000 من  ال�سوق الأ

اأ�س������ل 80% �سكلتها �س������ادرات اإ�رسائيل من 

منتج������ات التكنولوجي������ا العاملية والرجميات 

وجتهيزات الت�سالت.. بالن�سبة اإىل جممل 

�سادراتها.. ه������ذا بينما ذهب 37% من هذه 

أ�سواق الحتاد  ال�سادرات التقنية العاملية اإىل ا

�سيوية   �سواق الآ وروب������ي و20% منها اإىل الأ الأ

�رسائيلي������ة اأن الفنيني  و�ساط الإ وتّدع������ي  الأ

خ�سائي������ني ال�سهاين������ة الذي������ن اكت�سب������وا  الأ

خراته������م يف ال�سناع������ة الع�سكري������ة وخالل 

خدمتهم هن������اك.. هوؤلء يكرث الطلب عليهم 

يف الداخ������ل واخلارج خا�س������ة يف ال�رسكات 

مريكية.. وبع�س النقاد يرى  واملوؤ�س�س������ات الأ

اأن يف ذل������ك ا�ستنزاف للطاقات التكنولوجية 

�رسائيلية العاملية وعوملتها.. الإ

ويزع������م ال�سهاين������ة اأن ظاهرة قيام كثري 

مريكية وغريه������ا ب�رساء  م������ن ال�������رسكات الأ

�رسائيلية العامة يف حقل  بع�������س ال�رسكات الإ

أثارت بع�س  التقنيات العاملية.. هذه الظاهرة ا

و�س������اط ال�سهيوني������ة داخ������ل )اإ�رسائيل(-  الأ
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ويدعي هوؤلء اأن ا�ستمرار ال�رساع الفل�سطيني 

�رسائيل������ي مل ي�ستطع اأن يوقف هذا التطور  الإ

اخلطري بل �رّسعه.. واأ�سحت هناك كثري من 

فروع  �رسكات التقنيات العاملية اإىل اخلارج.. 

مبا فيها من جتهيزات وبرامج ومن فيها من 

خراء..

�رسائيلية اليمينية   و�ساط الإ ولهذا فاإن الأ

ر�س والحتالل تريد  املتطرفة واملت�سبثة بالأ

ا�ستمرار املفاو�سات العبثية مع الفل�سطينيني 

جواء كي  مور والأ بال جدوى.. حتى ت�ستقر الأ

يتوقف ما ي�سمى ب� exodus    املعاك�سة..   

أي�س������اً تري������د اإدارة املوؤ�س�س������ات  وله������ذا ا

العلمي������ة وال�سيا�سية يف الكي������ان الغا�سب اأن 

نتاج اإىل جمالت جديدة  تتجه بالبحوث والإ

يف التقني������ات احلديثة كالتقني������ات احليوية 

ومراكز البح������وث الطبية احلديثة مما يعزز 

خطوات يريد الكيان ال�سهيوين اأن يخطوها 

مكانات العلمية  ب�رسعة.. لتحويل اجلهود والإ

ال�سخم������ة املرك������زة يف قط������اع ال�سناع������ات 

ن ت�سكل  احلربي������ة.. والت������ي كانت حت������ى الآ

�رسائيلية  العمود الفق������ري يف ال�سناعات الإ

ب�س������كل ع������ام.. دون اأن يعني ه������ذا اإ�سعاف 

البحوث وتطوير التقني������ات الع�سكرية التي 

يبدو اأن اجله������ات ال�سهيونية امل�سوؤولة تريد 

اأن ترفع من نوعيتها.. ل من كميتها. 

�رسائيلي ح�سب القطاعات فيما بني ���9 -�000  / الن�سبة املئوية نتاج ال�سناعي االإ تطور االإ

القطاعات ال�سناعية20001958

التعدين واملواد املعدنية2.743.33

ال�سناعات الغذائية12.7018.04

لب�سة5.4417.46 ال�سناعات الن�سيجية والأ

ال�سناعات الكيماوية9.897.42

زوت(3.749.42 أ�سباه املعادن )الفحم الأ ت�سنيع ا

ت�سنيع معادن قاعدية2.082.50

معاجلة املعادن.10.398.27

لت.4.503.28 ت�سنيع الآ

الكرتونيات وكهربائيات22.433.68

ت�سنيع و�سيانة  جتهيزات النقل وو�سائله5.664.10

ملا�س0.442.61 ت�سنيع الأ
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 توزع ن�سب العاملني يف قطاعات االقت�ساد ال�سهيوين / الن�سبة املئوية /

2000950

جمموع العاملني يف جميع القطاعات2361585700   600

الزراعة17.6 2.8% %

تركي������ز  ب�سب������ب   14.9

يف  �سدي������دة  وتخ�س�������س 

ال�سناعات الدقيقة والعالية

ال�سناعة21.5

البناء5.69.3

جتارة+فنادق+مطاعم4.513.5

50.7 فيه������ا العاملون يف 

البحوث والتقنيات العالية.

خدمات عامة وخا�سة24.5

 

املراجع:

فريقية، جامع��ة هومبولد ت- برل��ني )جيوجرافي�سي-  �سيوية واالأ 1- الدكت��ورة �سابين��ي هوفمان: م��ن كلية العل��وم االآ

روند�ساو- �سباط2002(.

ح�ساء/ ملخ�ص اح�سائيات )اإ�سرائيلية(-القد�ص. 2- املكتب املركزي لالإ

و�سط-كامربدج / لندن 1993. 3- في�سر.�ص: اقت�سادات ال�سرق االأ

و�سط و�سمال اأفريقيا- 1995. 4- البنك الدويل: االقت�ساد الدويل.. والتطبيقات يف ال�سرق االأ

دنى على عتبة القرن احلادي والع�سرين. 5- بافيلجا. ب. وفيلينج: ال�سرق االأ

و�سط/ لندن ونيويورك-1995. 6- ويل�سون ر.: التطور االقت�سادي يف ال�سرق االأ

¥µ
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يعد رثاء �ملدن و�ملمالك �أكرث فنون �ل�صعر قوالً و�صدقاً و�أ�صالة، حيث توجد 

حد�ث �ملتالحقة  �لدو�ف������ع �لنف�صية ور�ء �إن�صاده، وكذلك وف������رة �لتجارب و�الأ

ندل�س، و�ملوؤثر�ت �لد�خلية و�خلارجية �لتي �أثرت يف عو�طف  أر�������س �الأ على �

، ولكنها 
)1(

ندل�س، رغم �أن له جذور� يف �مل�رشق �ل�صعر�ء، وهذ� �لفن خا�س باالأ

ندل�صي.  مل تاأت يف روعة وجودة �ل�صعر �الأ

و�لرث������اء �ل�صيا�ص������ي ينح�������رش -يف نظرنا- يف رثاء �مل������دن، و�آخر يف رثاء 

�ملمالك �لز�ئلة، وكال �للونني يت�صم بال�صدق �لفني و�لعاطفة �لقوية و�لعبار�ت 

باحث واأ�ستاذ جامعي )جامعة ب�سكرة- اجلزائر(.

العمل الفني: الفنانة مي�سون علم الدين.

❁

ò

مناذج يف رثاء 

مدن وممالك �أندل�سية

❁
د. فورار احممد بن خل�رض
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لفاظ الباكية وال�شور ال�شجية،  احلزينة والأ

ومن ثم فقد كان هذا الفن على درجة كبرية 

من ال�شه������رة والذيوع، يقول غر�شية غوم�س: 

»وق������د اأدركت طائفة م������ن املراثي ال�شيا�شية 

ندل�شي وقد قيلت  دب الأ �شهرة وا�شعة يف الأ

هذه املراثي يف منا�شب������ات زوال الدول مثل 

فط�س  رائية ابن عبدون يف زوال ملك بني الأ

اأ�شح������اب بطليو�س، اأو مبنا�شب������ة �شياع بلد 

)2(
كبري من بالد امل�شلمني«.

اأما رثاء املدن فيمك������ن تق�شيمه اإىل لون 

يرث������ي مدين������ة خربه������ا امل�شلم������ون باأيديهم، 

فتهدمت ق�شورها واحم������ت ر�شومها ب�شبب 

الف������ن التي توالت عليها، واآخر يرثي مملكة 

�شقط������ت يف يد الن�ش������ارى، ومتَّ ا�شرتدادها، 

ب������د، واملق�شود هنا  واأخرى �شقطت واإىل الأ

مملكة طليطلة.

ول مدينة قرطبة، املزينة  ميثل الل������ون الأ

بالق�شور واملتنزه������ات واحلدائق وامل�شاجد، 

وق������د تغن������ى ال�شع������راء بجماله������ا، وفتن������وا 

أيام الفتنة العظمى، اإىل  مبتنزهاتها، وتتحول ا

أنقا�س ونهب وتدمري وحرق، وت�شري  خراب وا

زه������راء النا�رص اجلميلة وزاه������رة املن�شورة 

اإىل اط������الل، وميوت النا�������س جوعا، وت�شهد 

ألوانا من الذل واملهانة.  العا�شمة قرطبة ا

وميثل اللون الث������اين مدينة برب�شرت التي 

ا�شتوىل عليها الن�ش������ارى ثم ا�شرتدت منهم، 

تل������ك املدينة الت������ي كانت م������ن اأمهات مدن 

الثغر ح�سانة ومناع������ة، ولكن النورمانديني 

حا�رسوها �سنة 456 ه� ملدة، ومنعوا عنها كل 

متطلبات العي�������س، ومل يحاول يو�سف املظفر 

اإنقاذها ول املقتدر اأخوه، ولذا طلب امل�سلمون 

نف�سهم، على اأن يخرجوا  مان لأ من العدو الأ

من املدينة دون مال، فواف������ق النورمانديون 

ولكنه������م ما لبثوا اأن خان������وا املواثيق، ونكثوا 

العهود، فقتلوا عامة رجالها، و�سبوا فيها من 

.
)3(

ذرار امل�سلمني ون�سائهم ما ل يح�سى 

بي������د اأن هذا العمل امله������ني مل يهز ملوك 

الطوائف، ومل يحركهم نح������و اإجناد املدينة، 

ألبهم  ولكنهم تخاذل������وا. اأما ال�سع������راء فقد ا

أ�سده������م تاأثرا بهذه  �سق������وط املدين������ة، وكان ا

أبو حف�س عمر بن  ديب ال�ساع������ر ا النكبة الأ

أر�سل وهو يف مر�سية  احل�سني الهوزين الذي ا

اإىل املعت�سد ابن عباد باإ�سبيلية ر�سالة يح�سه 

مر الداهم،  فيها عل������ى اجلهاد، وينبه������ه لالأ

أبيات من ال�سعر، ت�سور  تخلل هذه الر�سالة ا

املعت�سد �سجاعا يف ميدان النزال، ثم ي�سفي 

عليه من الف�سائ������ل اأرفعها لي�ستميله لنجدة 

)4(
املدينة، فيقول:

ع��ل��وَت ف�سائاًل ق��د  ك���الَّ  اأَع���ب���اُد 

م��اِج��د اأرَوع  ك���لُّ  ع��ن��ه��ا  ت��ق��ا���رسَ 

ثم اأخذ ميدح املعت�سد وي�ستنه�سه ويحثه 

:
)5(

اإىل اأن ا�ست�رسحه بقوله 
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ع حُممد ����رَسْ َه���دَّ  اأم���ٌر  فقد ج��دَّ 

�ساهد  خُم��رِب عن حالٍة مثل  وم��ا 

ل��ك��لٍّ َي��ب��ني ال������راأُي ع��ن��د وف��ات��ه

�ساِود  االأ َنْه�ص  بعد  دواٍء  من  هل 

هم اأ�ساعوا ُوجوه احلزم يوًما فعزَّ

على اأمرهم من لي�ص عنه بهاجد 

غ������ري اأن الر�سالة مل تثم������ر، بل كان جزاء 

الهوزين القتل على يد املعت�سد، فقام الكاتب 

أبو عمر بن عبد النمري ينبه ملوك الطوائف  ا

اإىل هذا اخلطر من خالل ر�سالة اأخرى، ومل 

ندل�سيون  أ�سهر قالئل حتى ه������ب الأ مت�������س ا

بقي������ادة املقت������در بن هود و�س������اروا اإىل الثغر 

يدفعهم احلما�س الديني حتى و�سل اجلي�س 

�سالمي برب�سرت �سن������ة 457 ه�، وحا�رسوا  الإ

.
)6( 

النورمانديني وا�سرتدوا املدينة

أثر  وكان ل�سقوط برب�سرت قبل ا�سرتدادها ا

عميق يف نفو�س ال�سعراء، ومنهم ابن الع�سال، 

الفقيه الزاهد، الذي �س������ور ما لقاه �سكان 

املدينة من عنت النورماندين و�ساللهم مما 

:
)7(

ت�سيب له الولدان 

ل��ق��د رم���ان���ا امل�������رِسك���ون ب��اأ���س��ُه��م

���س��م��اء  ���س��اأُن��ه��ا االإ ُت��ْخ��ط لكن  مل 

َحرميها ق�سوَر  بخيلهم  هتكوا 

ب��ط��ح��اء  وال  ج���ب���ٌل  ال  ي���ب���ق  مل 

بها فلُهم  دي��اره��م  خ��الل  جا�سوا 

����ع����واء  �����سَ غ����������ارٌة  ي�������وم  ك�����ل  يف 

بُرعبهم امل�سلمني  ق��ل��وب  ب��ات��ت 

ف��ح��م��اُت��ن��ا يف ح��رب��ه��م ُج��ب��ن��اء

خ������ري قد حدد  اإن ال�ساع������ر يف بيت������ه الأ

موط������ن الداء وهو يكم������ن يف جن امل�سلمني 

أثر الهزمية  عن ن�رسة اإخوانهم، ث������م ي�سور ا

القا�سي������ة، والف������رار املريب، وال������ذل والعار، 

ليله������ب حما�س امل�سلمني فيهب������وا ل�سرتجاع 

ما �سيعوه، وا�سرتداد م������ا فقدوه، ول ين�سى 

أبياته اأن ي�سور الغدر واخليانة  ال�ساع������ر يف ا

التي كان عليها امل�سيحيون، ثم ي�سور مافعلوه 

طفال وال�سيوخ والن�ساء. اإنهم بذلك قد  يف الأ

:
)8(

ن�سانية، يقول  اأخلوا باأب�سط قواعد الإ

ك��م م��و���س��ٍع غ��ِن��م��وه مل ُي��رَح��م به

ع�������ذراُء  وال  ����س���ي���خ  وال  ط����ف����ٌل 

����ه ق���وا ع���ن اأمِّ ول���َك���م َر���س��ي��ع ف���رَّ

����ة وُب����غ����اء  ����جَّ ف���ل���ه اإل����ي����ه����ا �����سَ

ل و ل�������ُربَّ م����ول����وٍد اأب�������وه جُم�����دَّ

���ه ال��َب��ي��داء  ف���وق ال������رّتاب وُف���ْر����سُ

ِخ��ْدره��ا حَمجوبة  يف  وَم�����س��ون��ٍة 

ا�سِتخفاء  ل��ه��ا  م��ا  اأب���َرزوه���ا  ق��د 

و ع��زي��ِز ق����وٍم ���س��ار يف اأي��دي��ه��ُم

ة ا���س��ِت��ْخ��ذاء  ف��ع��ل��ي��ه ب��ع��د ال���ِع���زَّ

أبياته يلقي اللوم على امل�سلمني،  ويف ختام ا

نهم بتخاذلهم وتواطئهم قد تركوا الفر�سة  لأ

)9(
للن�سارى حتى يفعلوا ما فعلوا: 
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ل����وال ُذن������وب امل�����س��ل��م��ني واأن���ه���م

رك��ب��وا ال��ك��ب��ائ��َر م��ا ل��ه��نَّ َخ��ف��اء 

فار�ٌص للن�سارى  ُين�رسَ  ك��ان  م��ا 

اء  ن���وب ال����دَّ اأب�����دا ع��ل��ي��ه��م ف���ال���ذُّ

ه��م ف�����رِساره��م ال َي��خ��ت��ف��ون ب�����رَسِّ

��اء  َريَّ الح  ال�سَّ ُمنتحلي  و���س��الُح 

بي������ات وقعها املوؤثر  وكان لهذه الأ

يف نفو�������س امل�سلمني فهب������وا يدافعون 

عن املدين������ة حتى ا�سرتدوها من اأيدي 

أ�سهر  النورماندي������ني بعد م�سي ت�سعة ا

من احتالله������ا، وا�ستطاع امل�سلمون اأن 

يقتلوا من الن�س������ارى الكثري وياأ�رسوا 

أبناءهم،  الكثري، وي�سب������وا ن�ساءه������م وا

)10(
وذلك بف�سل تعاونهم ومما�سهم الديني.

أم������ا الل������ون الثال������ث فاإنه يرث������ي املدن  وا

واملمال������ك الت������ي انتزعها الن�س������ارى من يد 

ب������د، وكان لل�سعر ال�سيا�سي  امل�سلمني واإىل الأ

دور ب������ارز يف رثائها، وهذه طليطلة، قد اأعد 

ألفون�سو ال�ساد�س جي�سه ملهاجمتها انطالقا  ا

هل  من �سيا�سته التو�سعية وذلك حينما قال لأ

طليطلة: »فاإمنا نطلب بالدنا التي غلبتمونا 

عليها قدمياً يف اأول اأمركم، فقد �سكنتموها 

ن عليكم  ما ق�س������ى لكم، وق������د ن�رسن������ا الآ

برداءتكم فارحل������وا اإىل عدوتكم واتركوا لنا 

بالدن������ا، فال خري لك������م يف �سكناكم معنا بعد 

اليوم، ولن نرجع عنك������م اأو يحكم اهلل بيننا 

. وفع������ال �سقطت طليطلة، بعد 
)11

وبينكم« )

ا�ست�سالم مهني للق������ادر يحيى بن ذي النون، 

وذلك بعد اأن فقد اأي عون خارجي من اأمراء 

فط�س الذي  الطوائف ماعدا املت������وكل بن الأ

أبا الوليد الباجي باأن يطوف  انتدب القا�سي ا

ندل�س، �سائحاً وحمذراً وم�ستجرياً،  ببالد الأ

ويحثهم على الوحدة ونبذ اخلالفات، ولكنه 

آذانا �ساغية، فلم ي�ستجيبوا لن�سحه  مل يجد ا

)12(
بل كانوا ي�ستردون نزعته.

ندل�س  وهكذا �سقطت اإحدى حوا�رس الأ

�سالم، بعد اأن  الكرى، وخرجت من قب�سة الإ

)13(
عا�ست يف ظالله ثالثمئة و�سبعني عاما.

أثر كبري يف  وكان ل�سقوط مملكة طليطلة ا

نفو�������س ملوك الطوائف ويف نفو�س ال�سعراء، 
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فاأم������ا مل������وك الطوائف اأخ������ذوا يفكرون يف 

ملّ ال�سم������ل وتوحي������د ال�سف������وف اأمام خطر 

الن�سارى، واأما ال�سعراء فاأخذوا يف ت�سوير 

ه������ذه النكبة، وكان اب������ن الع�سال خري �ساعر 

نه قا�س������ى مرارتها  اأح�������س به������ول النكب������ة لأ

�سخ�سي������اً حني اأخ������رج من املدين������ة مع من 

أبياته وحثهم على  اأخرج، فاأنذر امل�سلمني يف ا

ن������ه يف نظره خري من ال�سبي،  ترك املدينة لأ

:)14(
وخدمة الن�سارى، فقال 

��وا مطيُكم ي��ا اأه���َل اأن��دل�����ٍص ُح��ثُّ

ف��م��ا امُل��ق��ام ب��ه��ا اإال م��ن ال��َغ��َل��ط 

واأرى اأط��راف��ه  م��ن  ُين�َسل  ال��ث��وب 

ثوَب اجلزيرة َمن�سوال من الو�سط 

ون���ح���ن ب����ني ع�����دو ال ي��ف��ارق��ن��ا

ات يف �َسَفط  كيف احلياُة مع احليَّ

حداث التي حلت بطليطلة بعد  وكان لالأ

أثر كبري يف نفو�س  دخولها يف حوزة الن�سارى ا

ال�سع������راء وخا�سة بع������د اأن حولوا م�سجدها 

أداء  اإىل كني�سة، و�سيق������وا على امل�سلمني يف ا

�سعائرهم حتى يجروهم على التن�رس، وهنا 

ندل�س  بكى طليطلة املنكوبة �ساعر من �سعراء الأ

م�س������ورا ما حل بامل�سلمني من ذل وهوان يف 

ق�سي������دة طويلة، ا�ستهلها به������ذ ال�سوؤال: هل 

هناك من يبت�سم وقد �ساعت طليطلة؟ وهذا 

البدء يدل عل������ى عمق التجرب������ة و�سدقها، 

و�سدة املعاناة، التي ه������زت وجدان ال�ساعر، 

ندل�������س يف �رسور بعد  فكي������ف تعي�س مدن الأ

:
)15(

هذه النكبة؟ يقول 

��غ��ور ل��ُث��ْك��ِل��ِك ك��ي��ف ت��ب��ت�����س��ُم ال��ثُّ

���َب���ي���ت َث���غ���ور ورا ب���ع���دم���ا ����سُ ���������رسُ

فه������ذه النكبة قد هدت كي������ان امل�سلمني 

وق�سمت ظهوره������م رعبا وخوفا، وذلك بعد 

ألفون�سو ال�ساد�س  �سقوط املدينة، وامت������الك ا

مور، وتوايل املحن، وانعدام ال�رسور،  لزمام الأ

 :
)16(

قال 

اأم������ا واأب�������ي م�������س���اب ُه������دَّ م��ن��ه

��ُب��ور  �����س��ل ال��ثَّ َث���ب���رُي ال���دي���ن ف��اتَّ

قالوا ح��ني  ُظ��ه��ور  مْت  ُق�سِ لقد 

اأم���������رُي ال����ك����اف����ري����ن ل�����ه ُظ���ه���ور 

بعْي�ص َم�������رسورا  ال��ده��ر  َت���رى يف 

���ِت���ه ال���������رُسور  م�����س��ى ع���ن���ا ِل���َط���يَّ

حداث  ثم يت�ساءل ال�ساع������ر يف غمرة الأ

ندل�س اأبي النف�س، �سهم،  ألي�س يف الأ واملاأ�ساة: ا

)17(
ينقذ طليطلة، ويحررها من الكفر؟:

��ف�����ص ���َس��ْه��م األ��ي�����ص ب��ه��ا اأَب�����يُّ ال��نَّ

ُت�������دور اإذ  وائ��������ر  ال��������دَّ ُي������دي������ُر 

وكان������ت �سيحته هباء با�ستثن������اء املتوكل 

أ�سار على القا�سي اأبي  فط�س ال������ذي ا ابن الأ

ندل�س -كما  الولي������د الباجي اأن يطوف يف الأ

تقدم- منذراً وحمذراً، ولكن ملوك الطوائف 

يف ذل������ك الوقت ق������د خ�سع������وا لوعيد ملك 

ق�ستالة، ور�سوا بال������ذل والهوان، وت�ساحموا 

)18(
يف احلرمات، فقال:
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ل��ق��د خ�����س��ع��ْت رق����اٌب ك���نَّ ُغ��ْل��ًب��ا

��ُف��ور  ال��نُّ وم�����س��ى  ه���ا  ُع���َت���وُّ وزال 

ال���ق���وم ُذلٌّ وه�����ان ع��ل��ى ع���زي���ِز 

و���س��ام��َح يف احل���رمي َف��ت��ى َغ��ُي��ور 

ثم يعر�س ال�ساعر ما جرى يف طليطلة، 

وكيف كان������ت معقال �سعبا؟ يفوق ب�سخامته 

ومنعته اإي������وان ك�رسى واخلورن������ق وال�سدير، 

لقد اأخرج اأهلها و�رسدوا عن ديارهم وحولت 

م�ساج������د املدينة اإىل كنائ�������س ي�سمع فيها دق 

ذان، فاأي قلب  النواقي�س ب������دلً من �سوت الآ

)19(
يقر على هذا ول يجزع؟!:

ال���ُك���ْف���ُر منها اأب�������اَح  ط��ل��ي��ط��ل��َة 

ك��ب��ري  ن�����ب�����اأٌ  ذا  اإنَّ  ِح����م����اه����ا، 

ف��ل��ي�����ص م��ث��اَل��ه��ا اإي�������واُن ِك�����رسى

��ِدي��ر  وال م��ن��ه��ا اخَل����َوْرن����ُق وال�����سَّ

����ن����ٌة ب��ع��ي��ٌد ���������سَّ ����َن����ٌة حُمَ ���������سَّ حُمَ

ت����ن����اُوُل����ه����ا وَم���ْط���ل���ُب���ه���ا َع�����س��ري 

��ْع��ب��ا ي��ن ���سَ َم��ع��ِق��ال ل��ل��دِّ اأمل ت���ُك 

 ك����م����ا ������س�����اَء ال����َق����دي����ر 
َ ف�����������َذهللَّ

َجميعا م��ن��ه��ا  اأَه���ُل���ه���ا  ْخ��������ِرَج  واأُ

َم�سري  بهم  ���س��اَء  حيث  ف�����س��اروا 

وع���ل���م اإمي������������اٍن  داَر  وك������ان������ْت 

���ْت ُت��ِن��ري  َم��ع��امُل��ه��ا ال���ت���ي َط���ِم�������سَ

��َط��ف��اًة ُم�����سْ ُك���ْف���ر  داَر  ف����ع����ادْت 

ُم���ور  االأ باأهِليها  ا���س��َط��َرب��ْت  ق��د 

ق��ل��ٍب اأيُّ  ك��ن��ائ�����ٌص،  م�����س��اج��ُده��ا 

َي���ط���ري؟  وال  َي����ق����رُّ  ه������ذا  ع���ل���ى 

يقول �ساحب النفح عن اليوم الذي حتول 

فيه جامع طليطلة اإىل كني�سة: »و مما جرى 

�ستاذ املغامي، - يف ذل������ك اليوم اأن ال�سيخ الأ

رحم������ه اهلل تعاىل- �سار اإىل اجلامع، و�سلى 

فيه، واأمر مريدا له بالقراءة، ووافاه الفرجن، 

وتكاثروا لتغيري القبلة، فما ج�رس اأحد منهم 

على اإزعاج ال�سي������خ ول معار�سته، وع�سمه 

اهلل تعاىل منهم، اإىل اأن اأكمل القراءة و�سجد 

أ�سه، وبكى عل������ى اجلامع  �سج������دة، ورف������ع را

ب������كاء �سدي������دا، وخ������رج ومل يعر�������س اأحد له 

)20(
مبكروه«.

ثم يتاأ�سف ال�ساعر لتلك النهاية املحزنة، 

اإنه حزن ل يداوى، يكرر ما تكررت الدهور، 

لق������د ذوت طليطلة مبحا�سنها، و�رسدت فيها 

حرائره������ا، ومن ثم ل يج������د ال�ساعر غري اأن 

)21(
ي�سارك اإخوانه اأحزانهم، قال:

ف���ي���ا اأ����س���ف���اه ي����ا اأ����س���ف���اه ُح���زن���ا

ه�����ور  ر م�����ا ت�����ك�����ررت ال�����دُّ ُي������ك������رَّ

ُي��ط��وى لي�ص  ح�سن  ك��ل  وُي��ن�����رَس 

�������س���ور  ال���نُّ ب����ه  ي����ك����ون  ي�������وٍم  اإىل 

��ْرف كانت ِدَي���ل���ْت ق��ا���رساُت ال��طَّ اأُ

���ون���اٍت َم�����س��اِك��ُن��ه��ا ال��ُق�����س��ور  ����سُ

ان���ت���ظ���ار ُف�����ت�����ور يف  واأدرك�������ه�������ا 

ُف����ت����ور  ل�����واِح�����ظ�����ه  ب يف  ل�����������رسِ

اأوىل وب���ال���ق���ي���ن���ات  ب���ن���ا  وك�������ان 

ال��ُق��ب��ور  ال��ُك��ل  ع��ل��ى  ان�سمت  ل��و 
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ل��ق��د ����َس���ِخ���َن���ت ب��ح��ال��ت��ه��ن عني

وك���ي���ف ُي�����س��ِب��ح َم���غ���ل���وب َق��ري��ر 

����ا ْخ���������وان اإنَّ ل��ئ��ن ِغ��ب��ن��ا ع���ن االإ

�����ج�����ان ُح�������س���ور  ب������اأْح������زان واأ������سْ

وال�ساعر يرج������ع النكبة اإىل فعل الدهر، 

ح������داث التي حل������ت باملدينة اإىل  أو ي������رد الأ ا

تقلب الده������ر، وي�ستبعد اأن تكون »عقابا من 

أه������ل طليطلة،  اهلل عل������ى معا�س������ي ارتكبها ا

واإن������كارا منه لواقع يف حياته������م ل ترت�سيه 

أ  أ�سوا ال�رسيع������ة، وحجته يف ال������رد اأن غريهم ا

أ�سد ف�سقا وفج������ورا، فاإذا ارت�سينا  منهم، وا

هذا �سبب������ا فعلينا اأن نتوق������ع امل�سري نف�سه، 

ويف قولته ه������ذه ي�ستهدف اأمرين فيما اأرى: 

الدف������اع عن قوم �سقطوا يف حمنة الحتالل، 

آخ������ر غري التقريع  فه������م يف حاجة اإىل �سيء ا

ندل�س  والذم، وتذكري الغافلني يف بقية مدن الأ

مبا ميكن اأن ينته������ي اإليه حالهم اإذا وا�سلوا 

�سريتهم العابثة ووا�سلوا مظاملهم وع�سيانهم 

)23(
، قال:

)22(
�رسا وعالنية«

ي�������ام ف��ي��ه��م ُن�����������ذور ك��������ان ل�������الأ

����ذور  مُب��ل��ك��ه��م ف���ق���د وَف������ت ال����نُّ

ف�����اإن ق��ل��ن��ا ال��ع��ق��وب��ُة اأدرك���ت���ُه���م

���ك���ري  ال���نَّ اهلل  م������ن  وج������اءه������م 

�����ا م���ث���ُل���ه���م واأ������س�����دُّ م��ن��ه��م ف�����اإنَّ

يجور؟ م��ن  َي�سلم  وك��ي��ف  جَن���ور 

ان��ت��ق��ام ب��ن��ا  َي���ُح���لَّ  اأن  اأن����اأَم����ن 

وال��ُف��ج��ور  اأج��م��ع  الِف�سق  وفينا 

ا����س���ِط���رار وال  ل���ل���ح���رام  واأك�������ٌل 

م������ر ال��َع�����س��ري  ��ه��ل االأ اإل���ي���ه ف��َي�����سْ

دار ُع����ق����ر  يف  ُج�����������راأة  ول�����ك�����ْن 

ك���ذل���ك ي��ف��ع��ل ال��ك��ل��ب ال��َع��ق��ور 

ما اإذا  ق����وم  ع���ن  ���رُت  ال�������سِّ ي�����زول 

تور  ال�سُّ ��ت  رَخ��يَّ اأُ الِع�سيان  على 

خذ بالثاأر، ون�رس  ثم يحث قومه على الأ

الديانة، فقد حامت الن�سور فوق جثث القتلى 

م������ن امل�سلمني، وذلك حتى يبعث يف نفو�سهم 

روح ال�سجاع������ة واحلمي������ة و�س������ل ال�سيوف، 

ن  ويدعوه������م اإىل التعاون وع������دم التهاون لأ

امل������وت يف عزة خري من احلي������اة يف ذلة، ثم 

)24(
ي�سيق بال�سابرين ويلوم القاعدين:

وه��ا ��ان��ة وان�����رسُ ُخ����ذوا ث����اأَر ال��ّديَّ

�سور  فقد حامت على الَقتلى النُّ

��ب ���وا ك���ل َع�����سْ ���لُّ وال ت��ِه��ن��وا و����سُ

��ح��ور  ت���ه���اُب م�����س��ارب��ا م��ن��ه ال��نُّ

اأْوىل ف����امل����وُت  ك��ل��ك��م  ُم����وت����وا  و 

جَت���وروا  اأو  جُت����اروا  اأن  ب��ك��م م��ن 

��ب��ٍي وام��ت��ح��اٍن ا ب��ع��د ���سْ �����رْبً اأ������سَ

��ب��ور  ال�����سَّ ال��ق��ل��ُب  عليهما  ُي����الم 

ثم ي�سور قعود النا�س وجبنهم عن القتال، 

بقار الت������ي تخور، وق������د اأ�سعفت  فه������م كالأ

عزائهم اأخبار الهزائم، وما يجري ملواطنيهم 



مناذج يف رثاء مدن وممالك �أندل�سية

�لع���������������������دد  560    �أي�������������ار  2102010

يف طليطلة، وال�ساعر كان يتمنى اأن يت�سجعوا 

�س������ود، لقد �ساءت اأحوال  ويكون لهم زئري الأ

أمل،  امل�سلمني واأ�سحت اأخبارهم م�سدر كدر وا

وتاأتي الكتب م�سط������رة بال�رس، والنح�س خري 

)25(
مب�رس لهم، قال:

زاي���ا ب���ال���رَّ ُدِه���ي���ن���ا  اإذا  َن����خ����ور 

���ع���َج���ب ب���ق���ٌر َي���خ���ور  ول���ي�������ص مِبُ

�َسجْعنا ل��و  ن�����ْزاأر،  لي�ص  وجَن����ُ� 

زئ����ري  ل����ن����ا  ل�����ك�����ان  جَن���������  ومل 

خ���ب���ار حتى ل��ق��د ���س��اءت ل��ن��ا االأ

اأم�������ات امُل����خ����رِبي����ن ب���ه���ا اخَل���ب���ري 

اأت���ت���ن���ا ال���ك���ت���ُب ف��ي��ه��ا ك�����لَّ ����رسٍّ

���ن���ا ال��َب�����س��ري  ن����ا ب���اأْن���ح�������سِ وب���������رسَّ

لق������د اأ�سحت اأخبار النا�������س يف طليطلة 

ي�سي������ب لكربه������ا الطف������ل ال�سغ������ري، وي�سم 

)26(
ال�سميع، ويعمى الب�سري، قال:

وِق���ي���ل جَت��م��ع��وا ل���ِف���راق ���َس��ْم��ل

ط���ل���ي���ط���ل���ٌة مَت���ل���ك���ه���ا ال���َك���ف���ور 

��غ��ار ف���ُق���ل يف ُخ���ط���ة ف��ي��ه��ا ���سَ

غري  ال�سَّ الطفُل  لَكْربها  ي�سيُب 

ل ��م��ي��ع ف��ل��م ُي��َع��وَّ ��مَّ ال�����سَّ ل��ق��د ���سُ

ع��ل��ى ن���ب���اإٍ ك��م��ا ع���م���َي ال��َب�����س��ري 

أمل �سديد عن  ث������م يتح������دث ال�ساع������ر يف ا

بع�������س م�سلمي طليطلة الذين اأغرتهم وعود 

ألفون�سو ببقائهم على اأر�س الكفر مع الر�سا  ا

بالهوان لتنمية ثرواتهم، بل اإن منهم من ارتد 

عن دين������ه واعتنق الن�رساني������ة، وبلغ احلزن 

آثر اجلميع البقاء، وحجتهم، اإىل  غايته حني ا

اأين نذهب؟، وكيف نرتك بيوتنا واأموالنا ولي�س 

أم������وال؟، لي�ست لنا  لن������ا وراء البحر دور ول ا

أ�سجارها وطيب  هناك �سياع ننعم ب������وارف ا

ثمارها، ول طبيعة فيا�سة بجمالها من ظل 

:
)27(

وماء واعتدال هواء، قال 

ع�������ادي ب��ا���س��ط��ن��اع جُت���اِذب���ن���ا االأ

ل وال���َف���ق���ري  ف���ي���ن���ج���ِذب امُل�����َخ�����وَّ

ي���ان���ة حت���ت ِخ���زي ف���ب���اٍق يف ال���دِّ

���ِوْي���َه���ة وال���َب���ع���ري  ���ُط���ه ال�������سَّ ُت���َث���بِّ

آَخ���������ُر م��������اِرق ه����ان����ْت ع��ل��ي��ه ا و 

��ع��ري  م�������س���ائ���ُب دي���ن���ه ف���ل���ه ال�����سَّ

ك��ف��ى َح���َزًن���ا ب����اأن ال��ن��ا���َص ق��ال��وا

واملَ�������س���ري  ل  ال����ت����ح����وُّ اأي��������َن  اإىل 

ُك ُدوَرن���������ا وَن�����ِف�����رُّ ع��ن��ه��ا اأَن������������رْتُ

ُدور  ال��ب��ح��ر  وراَء  ل��ن��ا  ول��ي�����ص 

ت����روُق ح�سًنا ��َي��اُع  ال�����سِّ َث���مَّ  ال  و 

ُن���ب���اِك���ُره���ا ف��ُي��ْع��ج��ُب��ن��ا ال���ُب���ُك���ور 

م���اء وخ�����ري�����ُر  واِرٌف  ِظ�������لٌّ  و 

َح�������رور  وال  ه����ن����اك  َق��������رٌّ  ف�����ال 

وي�����اأك�����ُل م����ن ف���واك���ه���ه���ا َط������ِريٌّ

وُي�����������رَسُب م����ن َج����داول����ه����ا مَن���ري 

أه������ل طليطلة  وي�س������ور ال�ساع������ر قبول ا

لفون�سو يف كل �سهر، وت�سليم  دفع اجلزي������ة لأ

ع�رس املح�س������ول يف كل �سيف، وذلك مقابل 
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و�ساع  حماية الن�سارى له������م، لقد تبدلت الأ

واأ�سبح الن�سارى املوايل والع�سري للم�سلمني، 

)28(
قال:

َم������ْغ������َرٌم يف ك�����لِّ ����َس���ْه���ر ي��������وؤدى 

���وُر  ��ائ��ف��ة ُع�������سُ َخ�����ُذ ك����لَّ ���سَ ْ
وي�����وؤ

واأَْوىل ���ْوزِت���ن���ا  حِلَ اأَْح���م���ى  ف��ه��م 

ب���ن���ا وه�������ُم امل���������وايل وال���َع�������س���ري 

ثم يقرر ب������اأن اليقني قد ذه������ب، ولي�س 

هن������اك دين ول دنيا، فامل�سلم������ون قد ر�سوا 

بالرق وال������ذل والهوان، ثم يطلب من اإخوانه 

اأن يبك������وا، ولكن م������ا جدوى الب������كاء؟ ويتاأمل 

ال�ساع������ر حل������ال اإخوانه الذي������ن هاموا على 

وجوههم يف فالة، حيارى، ثم يدعو ال�ساعر 

اإىل نبذ ال�سلم، وال�ستعداد للقتال، ع�سى اأن 

)29(
يجر العظم الك�سري، قال: 

ل��ق��د ذه�����َب ال��ي��ق��نُي ف���ال ي��ق��نٌي

وَغ���������رَّ ال�����ق�����وَم ب������اهلل ال�����َغ�����رور 

ول���ك���ن ُدن�����ي�����ا  وال  دي���������ٌن  ف�����ال 

ُغ����������روٌر ب���امل���ِع���ي�������س���ة م�����ا غ�����رور 

م����اذا اهلل  ي����ا  قِّ  ب�����ال�����رِّ َر������س�����وا 

ُم�������س���ري  ب�����ه  اأ��������س�������اَر  وم�������ا  آُه  را

َدًماعليه ف��اْب��ك  ���س��الُم  االإ م�سى 

الَغزير  الدمُع  اجَلوى  فما ينِفي 

وُن�������ْح وان��������ُدب رف����اق����ا يف َف����الة

َحيارى ال حَتطُّ وال َت�سري 

وح�����اِرب ���ْل���م  ����سِ اإىل  جَت���َن���ح  وال 

الَك�سري  ال��ع��ظ��ُم  ُي��ْج��رب  اأن  ع�سى 

ثم يق������ارن ال�ساعر بني فري������ق امل�سلمني 

الذين عموا عن مرا�سدهم، وفريق الن�سارى 

املتمي������ز بنف������اذ الب�س������رية، ويتعج������ب م������ن 

امل�سلمني، اإذ كيف يلقون فرداً من الن�سارى 

وىل اأن يثبتوا  ويفرون عنه جميع������اً، وكان الأ

واأن ي�سروا، ولكن م������اذا ينفع العدد الكثري 

:
)30(

اإذا ذهب اليقني؟، قال 

��ِدن��ا جميعا َم��َرا���سِ اأَن��ْع��م��ى ع��ن 

َب�������س���رُي  اإال  م���ن���ُه���م  اإْن  وم������ا 

وَن���ل���ق���ى واح�������دا وَي�����ِف�����رُّ َج���ْم���ع

ك��م��ا ع���ن ق���اِن�������ص ف�����رْت َح��م��ري 

��������ا َث���َب���ْت���َن���ا ك�����ان َخ�����رْيا ول�����و اأنَّ

ول�����ك�����ن م�����ا ل����ن����ا َك����������رٌم وِخ�����ري 

َج���م���ي���ٌل ������رْبٌ  �������سَ ي����ك����ن  مل  اإذا 

ف���ل���ي�������ص ِب�����ن�����اِف�����ع ع���������دٌد ك��ث��ري 

واأخريا يتمنى ال�ساعر اأن يظهر قائد ذو 

راأي وم�سورة، ي�ستعان به وقت ال�سدائد ويكر 

أقبل������ت ال�سي������وف، ويتقدم عن������د اللقاء،  اإذا ا

مر قد بلغ  وي�ستعظ������م ال�ساعر اأن يك������ون الأ

ندل�س اأن يكون اإما قتيل اأو جريح،  ب�سكان الأ

وقد تنغ�ست احلياة ول من جمري. 

ويف اخلامت������ة يت�رسع ال�ساع������ر اإىل اهلل 

 )31(
لن�رسة امل�سلمني فهو نعم الن�سري، قال:

اأَ����س���ي���ل راأٌي  ل�����ه  رج��������ٌل  اأال 

ب������ه مم������ا ُن�������ح�������اذُر َن�������س���ت���ج���ري 
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ت��ن��اول��ت��ه ال�������س���ي���وُف  اإذا  ي����ُك����رُّ 

ُك�������رور؟  ��������ْت  ولَّ اإذا  ب���ن���ا  واأي��������ن 

���ار حتى وي��ط��َع��ن ب��ال��ق��ن��ا اخل���طَّ

ي��ق��وَل ال���رم���ُح م��ا ه���ذا اخلطري 

ا ُط���رًّ ال��ن��ا���ُص  اأن ي��ك��ون  ع��ظ��ي��م 

اأ�����س����ري  اأو  ق����ت����ي����ٌل  ب����اأن����دل���������ص 

اأذك������ُر ب���ال���ق���راع ال��ل��ي��َث ِح��ر���س��ا

ك��ور  ال��ذُّ ال��ب��َي�����َص  ُي��ق��رع  اأن  على 

ي�����ب�����ادُر َخ����رَق����ه����ا ق���ب���ل ات�������س���اٍع

خل��ْط��ب م��ن��ه ت��ن��خ�����س��ُف ال��ُب��دور 

����ع ل���ل���ذي ي���ل���ق���اه ����س���ْدرا ُي����و�����سِّ

ف��ق��د ���س��اق��ت مب��ا ت��ل��ق��ى ���س��دور 

�����س��ت احل����ي����اة ف����ال ح���ي���اٌة ت��ن��غَّ

جُم����ري  ال  اإذ  ِج������������ريًة  ع  وودِّ

ف����ل����ي����ٌل ف����ي����ه َه���������مٌّ ُم�������س���ت���ك���نُّ

وي�����������وٌم ف����ي����ه ���������رسٌّ ُم�������س���ت���ط���ري 

ن�����رسا اهلل  ُي���ت���ي���ح  اأن  ون����رج����و 

�����س��ري  ع���ل���ي���ه���م، اإن�������ه ِن����ع����ِم ال��نَّ

والق�سي������دة بعد ه������ذا التحلي������ل تت�سم 

�سالة وعمق التجربة و�سدقها،  باجلودة والأ

وي�س������ف الطاه������ر مك������ي ال�ساع������ر، بقوله: 

ن ق�سيدته  »اأ�سي������ل يف اأفكاره واجتاه������ه، لأ

اأول م������ا قيل يف بابها، ولي�س عالة فيها على 

. و�س������ورت الق�سيدة �سقوط 
)32(

اأحد �سبقه«

طليطلة وحمن������ة اأهلها الذي������ن تخاذلوا عن 

ا�سرتدادها.

ندل�س و�سقطت  وهكذا خربت م������دن الأ

أي������دي الن�سارى  خرى يف ا الواح������دة تل������و الأ

فراح ال�سعراء يبكونه������ا، وي�سورون م�ساعر 

مواطنيه������م املكلوم������ة، ويخل������دون مراح������ل 

ال�سق������وط، ويعرون عن ذلك بال������دم اأحياناً 

وبالدم������ع وال�ستنجاد اأحيان������اً اأخرى، اإل اأن 

ول،  معظ������م ال�سع������راء مالوا اإىل الجت������اه الأ

فوقف������وا موقفا �سلبيا متثلت خيوطه بالياأ�س 

والبكاء وذرف الدموع على الأطالل دون اأن 

ي�ستنه�س������وا الهمم لدحر الن�سارى والق�ساء 

نهم ميثلون مواقف ملوكهم -  على اآمالهم لأ

كما تقدم - بي������د اأن هناك قلة من ال�سعراء 

ندل�سي  وقفوا موقفا اإيجابيا فحثوا ال�سعب الأ

على مقاومة العدوان وال�ستب�سال يف الذود 

عن الوطن.

ندل�س ق�سمان من الرثاء  لقد ب������رز يف الأ

ال�سيا�س������ي، يف القرن اخلام�������س الهجري ؛ 

ألوان: منه ما يتعلق  ول انق�سم اإىل ثالثة ا فالأ

أي������ام الفتنة - ومل  برث������اء املدن التي تخربت ا

يحظ بالقراءة لتقيدنا بحجم املقال - واآخر 

انح�رس على مدينة برب�سرت امل�سرتدة، وثالث 

كان متوقف������ا على مملك������ة طليطلة ال�سائعة 

الذي ركزنا فيه بالقراءة على مرثية ال�ساعر 

ندل�سي املجهول، واأما الق�سم الثاين الذي  الأ

يخت�س بزوال مملكة بني عباد، ومملكة بني 

فط�س... فاإننا اأرجاأناه حلني احلني. الأ
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ندل�س من  ويعد رثاء املدن واملمالك يف الأ

أب������رز فنون ال�سعر ال�سيا�س������ي، قولً وجتربًة  ا

و�سدق������اً وعاطف������ة واأ�سالة، ب������ل اإن �سعراء 

ندل�س بزوا �سعراء امل�رسق يف هذا الفن من  الأ

بداع والبتكار، فكتب له اخللود، ول  حيث الإ

أو�سع الفنون ال�سيا�سية يف  غرو فقد كان من ا

ندل�س كّما وكيفا. الأ

دب والتاريخ والفل�سفة. دار املعارف. م�سر ط1. 1980. �ص 201. الطاهر اأحمد مكي. درا�سات اأندل�سية يف االأ  -1
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وهم������ا مفردتان ذات داللة م�شرتكة وهي العم������ل ولبيان ذلك نتتبع معنى 

لف الثالث ق.م من خالل كتابات  الُعبُودة وهي من الثالثي َعبَد وذلك منذ االأ

كدي واإيب������ال ونادبا )تل بيدر( واأجاريت والكتابات الكنعانية 
ماري والدور االأ

رامية وغريها.  واالآ

كدية وبعدها بالن�شو�ص  مل تكن هذه املفردة َعَب������د متداولة بالن�شو�ص االأ

دبيات البابلية احلديثة اال�شم َعبُْد وقيل  �شوري������ة. اإمنا ورد يف االأ
البابلية واالآ

ثار واملتاحف �سابقًا(. باحث واآثاري �سوري )مدير عام الآ

العمل الفني: الفنان ر�سيد اأبو �سمه.

❁

ò

الُعُبودة والعمل

❁
د. علي �أبو ع�ساف
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اإنه دخ������ل اإىل البابلية ع������ر الكنعانية كا�سم 

. ويجم������ع الباحثون يف لغاتنا 
)1(
ولي�س كفعل

القدمية اأن الثالثي َعبَد يعني قبل كل �سيء 

َعَمَل.ويف ر�سائل العمارنة اإبان القرن الرابع 

ع�������ر ق.م والتي كتبت بلغ������ة كنعانية وردت 

أو َعَبَد=  املف������ردة عبد مبعنى َعبْد= خ������ادم ا

فعل مبعنى خ������دم وهذه �سواهد على املعنى 

املزدوج للكلم������ة. ويف ن�سو�س اأجاريت التي 

تتزامن تقريباً مع ر�سائل العمارنة وردت هذه 

املف������ردة ب�سيغ متع������ددة ا�ستقت من الثالثي 

أ�سطورة ك������رب واإن �سئتم  َعَب������َد. وجن������د يف ا

ق�س������ة كرت، اأمثلة عل������ى ذلك: ففي ال�سطر 

بُد اأي العبد   الكلمة َعْ
أ 55 و127 و271 نق������را

كما يف العربية وكذلك َعبُْدْم ب�سيغة اجلمع 

أو بن  وعالمته امليم وقد ترد كا�سم علم عبد ا

أو ي�س������اف اإىل ا�سم الرب  عبد/ب������ن ِعبْدي؟ ا

أو لقب مث������ل عبد ملك.واإىل  مث������ل عبد ايل ا

أمثل������ة اأخرى ترد  مثلة جند ا جانب ه������ذه الأ

فيها هذه الكلمة مبعن������ى ع�سو يف نقابة اأو 

عام������ل يف نقابة اأو حرفة كما يف الن�سو�س: 

 .
)2(
الن�س 169 ال�سطر3 و324 ال�سطر11-9

مثلة اأن املفردة َعَبَد  ي������رى القارئ يف هذه الأ

أو مار�س عماًل ما  تعني خدم وكذل������ك عمل ا

يف نقاب������ة اأو حرف������ة وهي تعب������ر عن الفكر 

جاريت������ي يف تكرمي العمل والرتقاء به اإىل  الأ

مرتبة القد�سية.

أم������ا عند الكنعانيني  هكذا يف اأجاريت. ا

م������ر وقد اأمدونا  رامي������ني فال يختلف الأ والآ

أوف������ر. لقد حاف������ظ الكنعانيون  ا مبعلومات 

رامي������ون ال�رسي������كان يف ثقاف������ة بالدن������ا  والآ

أو قام  �سا�سي للكلم������ة: عمل ا عل������ى املعنى الأ

بعمل ما وللعمل جم������الت وا�سعة: فاإن عمل 

أو بالك������رم تعني املفردة امل�ستخدمة  باحلقل ا

أ�سعة  َعَبَد فل������ح وزرع ومار�س عمل������ه حتت ا

لهة اتفاقاً  ال�سم�س. واإذا رع������ت )َعَبَدت( الآ

ما فهي قد عملته اأو�ساغته )جمازاً( وباركته 

ووجب عل������ى الفريقني املتعاقدي������ن بالعمل 

على التنفيذ والذي ي�سيء )يعبد( اإىل �سنوه 

رباب مرتداً  يف التف������اق ي�سبح يف نظ������ر الأ

لهة على معاقبته واأظن  فيعاقب اأي تعمل الآ

مثلة تو�سح بج������الء اأن العبودة  اأن ه������ذه الأ

قرين للعمل.ويف الكنعانية وخا�سًة يف الدور 

امل�سمى الفينيقي جن������د اأن املفردة عبد لها 

عدة معاين تختلف عن املعاين التي ذكرناها 

ق������دم فه������ي تعن������ي العبد  يف الن�سو�������س الأ

أو التابع ل������ه اأي الذي يقوم  اخل������ادم لل�سيد ا

باأعمال متنوعة ومتعددة عند �سيده ول�سالح 

�سيده يف بيت������ه وحقله وجتارته وكرمه.. اإلخ 
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وهذا يقنعنا بازدواجية معنى عبد )الُعبُودة 

والعمل( وحت������ى تكتمل ال�سورة ن�سري اإىل اأن 

لغات بالدن������ا التي �سط������رت بامل�سمارية اأي 

احلروف الهجائي������ة ذات ال�سكل امل�سماري: 

بلوية  �سوري والإ كدية بفرعيها البابلي والآ الأ

جاريتية امل�سمارية. قد ا�ستخدمت مفردة  والأ

)وارادوم/ وَرْدوم( بدلً من الثالثي عبد ولكن 

باملعنى ذاته. وهي توؤدي اأي�ساً معاين عديدة 

ح�س������ب موقع العمل: فالذي يعبد يف الهيكل 

يرع������ى �سوؤونه الدينية كاف������ة ويحر�س على 

نظافته و�سيانته ويهتم ب�سوؤون زواره والذي 

يعب������د )يخدم( يف الق�رس عليه واجبات عدة 

أم������ا الذي يعبد  تفر�سه������ا تعليمات الق�رس.ا

يف حق������ول وممتلكات الهي������كل والق�رس فهو 

يفلحها ويزرعها ويح�سد الغالل.. اإلخ وهنا 

تتو�س������ح ال�سلة املتينة ب������ني الُعبُودة والعمل 

وم������ع مرور الزم������ن تطورت جمي������ع مناحي 

احلياة يف الع�سور القدمية وظهر مان�سميه 

عمل ال�سخرة التي هي اأعمال يقوم بها فرد 

عن������د اآخر وفاًء لدين ل������ه عليه.كاأن ي�ستدين 

�ساحب حاجة من مالك لها حبوباً اأو قما�ساً 

ويتعهد بردها اإليه يف الوقت املحدد فيتع�رس 

عليه الرد لذا يعمل )يعبد(لديه لي�سدد دينه.

ماكن الدينية  لق������د كان العمل)عب������د( يف الأ

ن�سان يلجاأ  الهياكل وبيوت العب������ادة �رسف الإ

اإليه الرفيع والو�سيع الغني والفقري فيتطوع 

ويعم������ل يف بي������وت العب������ادة اأو يف ممتلكاتها 

فقد تطوع������ت اإنْخْدوانا ابنة موؤ�س�س اململكة 

كدية �رسوكني للعمل )عبد( يف عدة معابد  الأ

ببالد الرافدي������ن واجلزي������رة)3( وما ذكرته 

اأعاله من ارتباط الثالثي عبد بالعمل داخل 

املعبد ويف جمالت �ستى هو ال�سهادة على اأن 

الُعبُودة تنط������وي يف ذاتها على العمل ب�سكل 

رامي مثاًل كرماً اأو حقاًل  مطلق فاإذا فلح الآ

واإذا زرع اأر�س������اً واإذا قدم ن������ذراً للرب واإذا 

عمال  بنى هيكاًل فه������و )يْعبُْد( يقوم بهذه الأ

وي�س������ف نف�سه باأنه عبد ال������رب وقد و�سف 

رامي كيالم������وه نف�س������ه باأنه:عبد  املل������ك الآ

آ�سور  خر هو ملك ا جتالت فل�رس، وه������ذا الآ

أو تابع اأو خا�سع  أنه خادم ا 747-727ق.م اأي ا

. فالعمل عندهم متالزماً 
)4(

لتجالت فل�������رس

مع العب������ودة بكل ماحتويه ه������ذه الكلمة من 

معنى فكلمة عبد يف لغتنا القدمية هي كما 

يف العربي������ة تنطوي على لني وخ�سوع و�سدة 

عمال الدينية و�سدة  وقوة لني وخ�سوع يف الأ

وقوة يف تنفيذ العمل .

ويف القراآن الكرمي نزعة اإىل هذا املعنى 

وه������دف اإىل تك������رمي العمل وجعل������ه م�ساوياً 
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ملمار�س������ة املنا�س������ك الديني������ة. 

والقراآن الك������رمي كما قال فيه 

اأ�سدق  طه ح�س������ني »الق������راآن 

أنا  آة للع�رس اجلاهل������ي« وا م������را

آة ملرامي  اأقول هو اأ�س������دق مرا

النا�������س يف معاين مفرداتهم اإذ 

لي�س من الي�س������ري اأن نفهم اأن 

النا�س قد اأعجبوا بالقراآن حني 

آياته اإل اأن تكون  تلي������ت عليهم ا

.�سلة حبلها 
)5(

بينهم وبينه �سلة

اللغة فهي لغ������ة عربية قومها 

ال�سنني.ومن  النا�س عر مئات 

وجه������ة نظر علمية يف العالقة 

اأكرر ما  بني العبودة والعم������ل 

يقوله الباحثون يف اأن ال�رسائع 

ال�سماوية رفعت من �ساأن العمل 

ية 33 من  وو�سعته مب�س������اف العبادة ويف الآ

�س������ورة ُف�سلت: ومن اأح�س������ن قولً ممن دعا 

اإىل اهلل وعم������ل �ساحلاً. ي�سمل العمل العمل 

 الذي يحتوي على طقو�س العبادة 
)6(

الدين������ي

والعب������ادة عمل كما العمل يف اأي جمال وهذا 

يعن������ي �سمولية املعنى لكلمة عمل الذي اأفهم 

منه الرتاب������ط بني العب������ادة والعمل.ويف كال 

احلالتني واجب العم������ل وقد�سيته النكباب 

على العمل ودقة تنفيذه وحتمل امل�سوؤولية يف 

نه يرفع من �ساأن حياة  أدائ������ه واحلما�س له لأ ا

ن�س������ان و�سعادته وي�سه������م يف قمع الف�ساد  الإ

ونبذه وجعله اإىل زوال.

بالقوان������ني وحده������ا  الف�س������اد  ليقم������ع 

والعقوبات بل اأي�ساً وقبل كل �سيء باأن يفهم 

ن�سان العامل قيمة العمل الذي يوؤديه هو  الإ

يف �سبيل حتقيق مبادئ منع ال�ستغالل الذي 

ين�������رس احل�سد والعداوة بني النا�س ومكافحة 
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اجلوع والفقر واملر�س وانت�سار العلم باأو�سع 

مور  أبواب������ه وحتكي������م العق������ل يف جمي������ع الأ ا

ن�ساين والعتماد  وخا�سًة املوروث الثقايف الإ

ر�س  على النف�س ونبذ التكالية. اللت�ساق بالأ

مبع������ث احلياة وبناء القت�س������اد ح�سب واقع 

توفر املوارد. وانت�سار الثقافة عماد هوية كل 

اأمة على جميع امل�ستويات والتي ت�سجع على 

خر. اعتماد �سعار الراأي والراأي الآ
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آلية العمل يف معلم ح�ضاري  الهدف من هذا البحث هو اإلقاء ال�ضوء على ا

ن�ضان العربي ال�ضوري يف بناء احل�ضارة  حملي رائع يظهر الدور الري������ادي للإ

واملع������امل التاريخية واحل�ضارية ونق������ل هذه الر�ضالة ال�ضامي������ة اإىل ح�ضارات 

مثلة من املدن ال�ضورية هو  الع������امل كافة. كما اأن بيان ماهية العمل يف اأحد الأ

ن�ضان الذي عمرها كان منوذجاً  دليل قاطع عل������ى اأن بناء هذه املدن وبناء الإ

بي�ض  ن�ضان واحل�ضارة يف حو�ض البحر الأ لبناء املدن كافة، ومنطلقاً لبناء الإ

املتو�ضط  التي كانت ومازالت ترتكز على مقومات احل�ضارة العربية. 

باحث اآثاري من �سورية.

العمل الفني: الفنان مي�سون علم الدين.

❁

ò

اأ�ضواء على مدينة ب�رصى

❁
د. خليل املقداد
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�أخ������رى لت�صحي������ح بع�ض  وم������ن جه������ٍة 

�ملفاهي������م �لتي م������ا ز�لت عالق������ة يف �أذهان 

�لنا�������ض ويكررونها كل ي������وم ويف كل منا�صبة 

أو ع������دم در�يتهم يف �حلقائق  ب�صبب جهلهم �

�لتاريخي������ة ومفرد�ت �لفهر�������ض �حل�صاري، 

ومكررين م������ا كان يطلقه �مل�صت�رشقون �لذين 

�إقليمي  �رتك������زت مفاهيمهم على تع�ص������ب 

�أوديني �أو عرقي �أو قومي..�إلخ. ولهذ� ن�صع 

�حلقيقة بني يدي �لقارئ و�لباحث لي�صتنتج 

بنف�صه �حلقائق ويلم�صه������ا ومن ثم يرتجمها 

مور  أثناء تن������اول مثل هذه �لأ ترجمة عملية �

بح������اث �مل�صتقبلة �لتي تربز  لتكون مناذج للأ

مة على حقيقته������ا وتن�صفها  هوية ه������ذه �لأ

ب�صدق وم�صد�قية بحثية. 

أم������ر �آخر نلم�صه كل يوم من خلل  وثمة �

�لتجربة �ليومية يف �لتدري�ض يف �لعديد من 

أو �ملحا�رش�ت �لتاريخية   �جلامعات �لعربية �

و�حل�صارية على منابر �لعديد من �ملوؤ�ص�صات 

أو ما نعرفه عرب  دبية � �لثقافي������ة و�لعلمية و�لأ

علم �ملقروءة و�مل�صموعة و�ملرئية؛  و�صائل �لإ

أو  فنجد �أن ما هو معروف يف �أذهان �لنا�ض �

ما يتم تدوينه يف �ملناهج �لتدري�صية �أن كل ما 

أو �أثري  هو باٍق من �إنتاج ح�صاري �أو معماري �

يف بلدن������ا هو من نتاج �حل�صار�ت �ليونانية 

أو �لبيزنطية وغريها.  أو �لرومانية � �

كما �أن م������ا هو معروف ع������ن �حل�صارة 

م������ن  وغريه������ا  البيزنطي������ة  أو  ا الروماني������ة 

أرا�سينا ما  احل�س������ارات التي عا�ست ف������وق ا

ه������ي اإل ح�س������ارات م�ستعم������رة وغريبة عن 

أو البيزنطي  بالدنا، واأن املواط������ن الروماين ا

هو اإن�سان م�ستعم������ر وكذلك متح�رس وباين 

مور يف  ح�سارتن������ا. ولك������ن عندما ن�س������ع الأ

موقعه������ا ال�سحي������ح  وم������ن خ������الل املنظار 

الدقيق جند اأن هذه احل�سارات لي�ست �سوى 

أرا�سٍ عربيٍة،  ح�ساراٍت عربيٍة  قامت فوق ا

را�سي اأكرث من �سبعني باملئة  و�سكلت هذه الأ

مراطوري������ات، كما كان  م������ن ج�سم تل������ك الإ

ن�سان العربي ي�سكل اأكرث من �سبعني باملئة  الإ

من �سكانها. 

ولكن ال�سبب فيم������ا كان يطلق على هذه 

الت�سمي������ات هو ا�سم العوا�س������م مثل روما – 

بيزنطة )ن�سبة اإىل موقع بيزن�س( وكما يعرف 

عن احل�سارة العربية امل�رسية باأنها ح�سارة 

فرعونية ن�سبًة اإىل ا�سم الفرعون )احلاكم(. 

وحتى نن�سف �سورية اأو بالد ال�سام من هذه 

املفاهي������م ل بد اأن ن�سري اإىل اأن �سورية معنية 

باحل�سارة امل�رسية بقدر ما هي معنية م�رس 

مر بالن�سب������ة اإىل ح�سارة  بذل������ك، وكذلك الأ

بالد النهرين فنجد اأن �سورية معنية يف هذا 

مر كما هو العراق معني بذلك.  الأ

ح������وال فجمي������ع هذه  وعل������ى جمي������ع الأ

الب������الد بالد عربية، و�سكانها قبائل وع�سائر 
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زل وح�ساراته������ا املتعاقبة  عربي������ة من������ذ الأ

ه������ي ح�س������اراٌت عربي������ٌة انتقل������ت من قلب 

العروب������ة الناب�س �سوري������ة اإىل العامل قاطبًة. 

باطرة الذين تربعوا على عرو�س  فكم من الأ

مراطوريات من اأ�س������وٍل عربيٍة، وكم من  الإ

القنا�س������ل والولة وق������ادة اجليو�������س الذين 

باء  �سجل������وا �سفحاٍت م�رسف������ة بالبطولة والإ

ينتمون اإىل ه������ذه البالد، وكم من املهند�سني 

والبنائ������ني واملفكرين والفال�سفة الذين كانوا 

مناراٍت للح�سارات العاملية وحتى يومنا هذا 

أي�ساً.  مة ا وينتمون اإىل هذه البالد وهذه الأ

وبذلك ننتهز هذه الفر�سة ونفتح الطريق 

أم������ام زمالئن������ا الباحثني لتن������اول مثل هذه  ا

املوا�سيع والتو�سع يف درا�ستها درا�سة تف�سيلية 

معمقة للخروج بنتائج �سادقة تظهر احلقائق 

وت�سعه������ا يف معياره������ا ال�سحيح، كما نحث 

ثار  زمالءن������ا يف كليات الهند�س������ة واأق�سام الآ

والتاريخ يف اجلامعات ال�سورية والعربية يف 

توجيه طالب الدرا�سات العليا يف تناول مثل 

هذه املوا�سيع الهامة واملحددة.      

املعارف اجلديدة عن مدينة ب�رسى 

بحاث  والت���ي اأظهرتها التنقيب���ات واالأ

ثرية اجلديدة :          االأ

نتج عن تعاقب احل�سارات وتعدد املراحل 

التاريخية لبالد ال�سام وخا�سًة جنوب �سورية 

اأن جعل������ت من موقع ب�������رسى حيزاً جغرافياً 

ملدينة متخ�ست عنها العديد من املدن، وكل 

واحدة كان له������ا اإطارها التاريخي ومنهجها 

ثرية  الأ أوابده������ا  وا والعم������راين  التنظيم������ي 

اخلال������دة وموقعها ال�سرتاتيج������ي واأهميتها 

ثري������ة النفي�سة.  احل�ساري������ة ومعطياته������ا الأ

ومن خالل درا�ستنا للموقع حديثاً وجدنا اأن 

ن�سان القدمي كانت متوفرة  مقومات �سكن الإ

يف املوقع واأهمها توفر م�سادر املياه الدائمة 

واملو�سمية. 

وم������ن املي������اه دائمة التدف������ق العديد من 

الينابي������ع الت������ي توج������د حالي������اً يف اجلهات 

ثرية حيث  ال�سمالي������ة والغربية من املدينة الأ

أو تتدفق  بلغ عددها خم�سة ينابي������ع، جتف ا

مطار  منه������ا املياه ح�س������ب ن�سبة هط������ول الأ

خرية وحتى  أن������ه يف ال�سنوات الأ ال�سنوية اإل ا

ن ت�سهد املنطقة ب�سكٍل عام تدنّياً يف ن�سبة  الآ

مطار، لذلك مل يبق اإل النبع الرئي�س  هطل الأ

والذي بدوره اأخذت مياهه تخف يف تدفقها 

�سيئاً ف�سيئاً كم������ا اأن ا�ستعماله اأ�سبح خفيفاً 

ومل تتنا�سب مياهه مع ن�سبة ا�ستهالك ال�سكان 

املتزايدة. 

اأما املياه املو�سمي������ة فم�سدرها ال�سيول 

الت������ي جت������ري يف الوديان الت������ي حتاذي يف 

م�ساراتها مدينة ب�������رسى من جهتي ال�سمال 

أثناء  واجلن������وب والقادمة من جبل ح������وران ا

مط������ار، اإل اأن جريان املياه اأ�سبح  موا�سم الأ
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ن������ادراً يف هذه الوديان  

مطار  الأ ن�س������ب  ب�سبب 

ت�ساقط  وقلة  اخلفيفة 

الثل������وج الت������ي تعطيها 

ا�ستمرارية يف اجلريان 

طويلة  زمني������ة  لفرتات 

كان  كم������ا  وم�ستم������رة 

مر قدمياً.   الأ

التذكري هنا  ويجب 

اأن العدي������د من القرى 

الت������ي كان������ت حتي������ط 

ب�������رسى  مدين������ة  يف 

مازال������ت  ومواقعه������ا 

مبح������اذاة  موج������ودة 

ربعة  الأ الودي������ان  هذه 

)الزيدي – الرقيق من 

جهة ال�سمال، والزعرتي – والبطم من جهة 

اجلن������وب( قد هجرت ومل يبق منها اإل بع�س 

بنية. ومنها  التاأ�سي�سات الب�سيطة  لبع�س الأ

خربة البزايز – خربة الدير – دير الغ�ساين 

– دير الباعق. 
 وتتمي������ز مدينة ب�������رسى اأن موقعها جاء 

را�سي  و�س������ط �سهل النقرة اخل�س������ب ذي الأ

الزراعية ال�سا�سع������ة واملنب�سطة بحيث تاأخذ 

يف ارتفاعها التدريجي بني 800م يف اجلهة 

الغربي������ة م������ن املدين������ة اإىل 850م يف اجلهة 

ال�رسقية منها. وهذه الطبيعة الطبوغرافية 

�سهلت يف بناء وتوزيع خزانات املياه يف جميع 

جه������ات املدين������ة والتي بلغ عدده������ا خم�سة 

خزان������ات عرف كل واحد منه������ا با�سم بركة 

أبعادها بني200 اإىل  رباعية ال�سكل ت������رتاوح ا

150م تقريباً وعمق بني 15 اإىل 10مرت . 

وبالطب������ع فهذا التقليد عرف يف منطقة 

حوران منذ الق������دم ب�سبب عدم وجود انهار 

دائمة اجلريان، وكذلك ب�سبب ن�سبة هطول 

مطار اخلفيفة التي مل تتجاوز 200مم يف  الأ
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ال�سن������ة يف مدينة ب�رسى وم������ا يحيط فيها. 

ولهذا فكانت ال�������رسورة تقت�سي ال�ستفادة 

مطار بتهيئة  املطلق������ة من مياه الينابي������ع والأ

خزان������ات كبرية و�سغرية داخ������ل املدينة ويف 

حميطها اخلارجي.   

كما تفتقر املدينة اإىل الكهوف الطبيعية 

وامل�سطنع������ة ب�سب������ب بنيته������ا اجليولوجي������ة 

وقاعدتها ال�سخرية ذات ال�سخور البازلتية 

القا�سي������ة وال�سماء، ولهذا فلم ت�سهد املدينة 

اإن�س������ان الكهوف كما ه������و احلال يف املناطق 

املج������اورة مثل موقع درع������ا ودم�سق وحو�س 

الريم������وك وحو�س العا�سي ووادي ال�سري اإىل 

اجلنوب الغربي من مدين������ة عمان ومنطقة 

اللجاة واجلبل �رسقاً وغريها. 

أنه مل يت������م العثور حتى  ويجب التذك������ري ا

أثرية من خملفات اإن�سان  ن عل������ى اأي مادة ا الآ

ع�سور م������ا قب������ل التاريخ وخا�س������ًة الع�رس 

احلجري القدمي )الباليوليتيك(. 

� - مدينة ما قبل التاريخ:

لف  اأ�سبح من املوؤكد اأن املنطقة ومنذ الأ

اخلام�������س ع�رس ق. م دخل������ت كباقي مناطق 

ب������الد ال�س������ام يف مرحل������ة تاريخي������ة عرفت 

مبرحل������ة احل�سارة الزراعي������ة وثورة الرموز 

ل������ف الثامن ق.م.  والتي ا�ستم������رت حتى الأ

والتي تع������رف تاريخياً يف جنوب بالد ال�سام 

با�سم احل�سارة الغ�سولية، ثم تو�سعت لت�سمل 

كامل بالد ال�سام وبالد النهرين لتعرف با�سم 

احل�سارة النطوفية. 

أه������م �سم������ات ه������ذه املرحل������ة النه�سة  وا

الزراعية والثقافي������ة والعمرانية وبناء املدن 

وتط������ور ال�سناع������ات املختلف������ة، وفوق ذلك 

كله الوح������دة احل�سارية لبالد ال�سام بجميع 

مقوماتها. 

ثري������ة واملادية  ومع غي������اب املعطيات الأ

والتاريخي������ة يف مدين������ة ب�������رسى واملناط������ق 

ن ب�سب������ب غياب  املحيط������ة فيه������ا حت������ى الآ

ثرية يف املواقع التي تعود اإىل  احلفري������ات الأ

تلك الفرتات الزمنية يبقى الرتكاز يف هذا 

املو�سوع عل������ى الفرتا�س املدع������م باأ�سباب 

منطقية وعلمية بوجود مدينة كانت تتمركز 

ح������ول ينابيع املياه املتع������ددة والدائمة وعلى 

أ�سها النبع املركزي.  را

لف الثال������ث ق. م حتى  وم������ا اأن ح������ل الأ

اأ�سبحت هذه املدينة حا�رسة مت�سعة وممتدة 

ي�سكنه������ا عدد كب������ري من ال�س������كان، وم�ساكن 

أ�س������وار ح�سينة وعالي������ة ولت�سبح  منظمة وا

عا�سمة املنطقة اجلنوبي������ة من بالد ال�سام، 

ومن ث������م ا�ستمرت ترتبع على ه������ذا العر�س 

طيل������ة املراح������ل التاريخية مب������ا فيها العهد 

يوبي. ويف العهد  ال�سلجوق������ي والفاطمي والأ

العثماين والع�رس احلديث ظهرت م�ستجدات 

اأفقدتها ه������ذا املركز، ولكن مازالت تاريخياً 
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رث احل�ساري  أثريا حتافظ على ه������ذا الإ وا

النفي�س. 

رامية: � – املدينة االآ

اأخ������ذت املدينة تتو�س������ع جنوب������اً وغرباً 

ل������ف الثاين قبل املي������الد واأ�سبح لها  منذ الأ

خمط������ط معماري وا�س������ح و�س������وارع واأحياء 

�سكنية حتيطها الينابيع ويتو�سطها منخف�س 

طبيع������ي حتول لي�سبح حو�س������اً مائياً كبرياً، 

أبواب  و�سور يحيط بكامل احليز املعماري وا

للمدينة حم�سنة باأبراج عالية. 

لف  كما ا�ستم������ر تو�سع املدين������ة طيلة الأ

ول ق. م ب�س������كل يتنا�سب م������ع تزايد عدد  الأ

لفية  ال�سكان وخا�س������ًة منذ منت�سف هذه الأ

الذي تزامن مع قدوم قبائل عربية قادمة من 

يدوميون  نباط والإ اجلزيرة العربية ومنها: الأ

وال�سفائيون وغريهم. وقد كان التو�سع ميتد 

م������ن ال�سمال اإىل اجلنوب، وم������ن الغرب اإىل 

ال�������رسق �سمن حيز مكاين امت������د قبل قدوم 

نباط بحوايل األف وخم�سمئة مرت �سمال/ الأ

جنوب واألف مرت �رسق/غرب، وهذه احلدود 

�سوار  مازالت ثابت������ة ومعروفة وحم������ددة بالأ

ن.  حتى الآ

وق������د تاأكدت هذه املعطي������ات من خالل 

ثرية التي  �سبار الأ العديد من احلفريات والأ

ج������رت يف الق�سم ال�سمايل م������ن هذا احليز 

أث������ار ب�رسى والعديد  املكاين من قبل دائرة ا

جنبية التي تعمل يف املدينة  من البعث������ات الأ

من������ذ اأعوام ال�سبعينيات م������ن القرن املا�سي 

أثرية  ن. ومتَّ العث������ور على لق������ى ا وحت������ى الآ

ول قبل  لف الثال������ث والثاين والأ تعود اإىل الأ

املي������الد، ومتَّ ن�رس النتائ������ج يف بع�س اأعداد 

ثرية العربية ال�سورية والعديد  احلولي������ات الأ

ثرية يف خمتلف  من احلوليات والدوريات الأ

دول العامل.     

3 – املدينة يف العهد النبطي :

نب������اط يتزايد يف  اأخذ ظه������ور العرب الأ

�سمال اجلزي������رة العربية وجنوب بالد ال�سام 

ول ق. م، وتاأك������د ذل������ك مع  ل������ف الأ من������ذ الأ

ثري������ة التي اأكدت  الراه������ني التاريخي������ة والأ

اأن ه������ذا التزايد ظهر ب�س������كٍل ملحوظ منذ 

ول قبل امليالد  لف الأ الن�سف الث������اين من الأ

مبا فيها منطقة ح������وران وخا�سًة يف مدينة 

ب�رسى التي اأ�سبحت املدينة الرئي�سة الثانية 

نباط  بعد البرتاء ومنذ القرن الثاين قبل  لالأ

أي�ساً.  امليالد ا

 ومن املوؤك������د اأن هذه املرحل������ة الزمنية 

نب������اط وتكاثرهم يف  تلت مرحل������ة  وجود الأ

ردن واملناط������ق ال�سمالية الغربية  جن������وب الأ

حمر وخليج العقبة  وامل�رسف������ة على البحر الأ

والنقب وخا�سة بع������د بناء العديد من املدن 

مثل احلجر ومدائن �سالح والبرتاء وانت�سار 
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احلوا�رس النبطية يف منطقة وادي ال�رسحان 

زرق.   �سمال اجلزيرة العربية ومنطقة الأ

نباط يف  وم������ن البديه������ي اأن حل������ول الأ

حوران اأخذ يتكاثر طرداً مع تزايد ن�ساطهم 

التجاري بني اجلزي������رة العربية وبالد ال�سام 

و�سيطرتهم على الطرق التجارية بني البحر 

حمر واملحيط  بي�س املتو�س������ط والبحر الأ الأ

الهندي عر اخللي������ج العربي واتخاذهم من 

مدينة غزة مركزاً لتوزيع التجارة وت�سديرها 

بي�س املتو�سط وخا�سًة  اإىل بلدان البح������ر الأ

وروبية.  القارة الأ

نباط كقوة   اإل اأن الوج������ود احلقيقي لالأ

واقت�سادي������ة وع�سكرية  و�سيا�سي������ة  ب�رسي������ة 

ودينية يف جنوب �سورية ودورهم الفاعل يف 

ح������داث الدولية فكان من������ذ بداية القرن  الأ

ول قبل امليالد، حيث ا�ستمر ال�رساع على  الأ

املنطقة بينه������م وبني ال�سلوقي������ني والبطاملة 

ومن ثم الرومان طيلة القرون الثالثة وحتى 

عام106 بعد املي������الد. وكانت مدينة ب�رسى 

نب������اط طيلة  من������ذ تل������ك الف������رتة عا�سمة الأ

خرية م������ن تاريخهم. حيث �سكلت  القرون الأ

املدينة النبطية القاعدة العري�سة للمراحل 

أو ما يعرف با�سم عهد  التنظيمية املتعاقبة، ا

الولي������ة )العهد الروم������اين( والعهد الكن�سي 

�سالمية التي ا�ستمرت حتى نهاية  والعهود الإ

العهد اململوكي. 

ومن������ذ بداية العهد النبط������ي اأخذ تو�سع 

املدينة ميت������د �رسقاً من حم������ور طريق النبع 

– امل�سلب������ة )الترتابيل( – الب������اب اجلنوبي 
وحتى ال�سور ال�رسقي. ويف كل مرحلة تو�سع 

تتم اإزالة ال�سور من جهة التو�سع ويحل حملها 

م�ساره �سارع فا�سل. 

أي�س������اَ اأن املنطقة  واأ�سب������ح من املوؤك������د ا

الغربي������ة م������ن املدين������ة والت������ي كان يحدها 

املحور املذكور من جه������ة ال�رسق بقيت ثابتة 

احل������دود بينما اأخذ التو�س������ع ميتد تدريجياً 

طيلة  العهد النبط������ي نحو اجلهة ال�رسقية، 

خرى  �سوار م������ن اجلهات الثالث الأ بينما الأ

ال�سمالي������ة واجلنوبية والغربية فقد حافظت 

على بنائها وم�ساراتها مع تدعيمها وتقويتها 

براج ورف������ع جدرانها ح�سب  بال�سماك������ة والأ

املقت�سى. 

وعل������ى اعتبار اأن املدين������ة كانت عا�سمة 

أرا�سيها من  للمملكة النبطية الت������ي امتدت ا

منطقة دم�س������ق �سمالً )ال�سمري – دم�سق – 

جبل احلرمون( وحتى �سمال اجلزيرة العربية 

مر اأن تبنى فيها جميع  جنوباً فقد اقت�سى الأ

بنية املوج������ودة يف اأي عا�سمة اأخرى من  الأ

أبنية  أبنية خدمي������ة عامة وخا�سة وا ق�سور وا

بنية  أبنية دفاعية وغريها، وهذه الأ وح�سون وا

متت ال�ستفادة منها يف العهود الالحقة بعد 

تو�سيعها وجتميلها لت�سبح منا�سبة ومطابقة 

ملتطلبات العهد الذي تتو�سع فيه. 
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لهة  وفوق ذلك كله املعابد ومنها معبد الآ

العربية: الالت –العزى –ذي ال�رسى– قو�س، 

بحي������ث كان يبنى معب������د م�ستقل لكل اإله من 

لهة اإ�سافة اإىل بن������اء معبد م�سرتك 
ه������ذه الآ

لهة. كما بينت  ورئي�س )بانتيون( جلمي������ع الآ

ثرية اأن القاع������دة التاأ�سي�سية  احلفري������ات الأ

للمدين������ة النبطية �سملت كامل احليز املكاين 

أ�سوار املدينة  يف عهد الولية،  املح�سور بني ا

وقد تاأكد ذلك من خ������الل نتائج احلفريات 

ثرية يف املواق������ع التي �سملت كامل احليز  الأ

العمراين ملدينة ب�رسى منذ تاأ�سي�سها وحتى 

خرية. وبالطبع فهذا برهان جديد  املرحلة الأ

على اأ�سالة املدينة وقدمها التنظيمي. 

أنه مل يخُل موقع  أي�ساً ا  ومم������ا يوؤكد ذلك ا

ثري������ة يف املدينة  اأجري������ت فيه احلفريات الأ

أثري������ة نبطية اإ�ساف������ة اإىل العديد  م������ن لقى ا

من الن�سو�س الكتابية النبطية التي وجدت 

خرى ومنها  يف املدين������ة واملدن النبطي������ة الأ

على �سبيل املثال ن�س م������ازال منقو�ساً على 

واجهة معبد نبط������ي يف مدينة البرتاء يذكر 

نباط  آلهة الأ اأن هذا املعبد كر�س على �رسف ا

املوجودي������ن يف ب�رسى، اإ�ساف������ة اإىل العديد 

ثري������ة كالفخاريات وامل�سكوكات  من اللقى الأ

النقدية وغريها.  

4 – املدينة يف عهد الوالية:

أ عه������د الولي������ة يف مدين������ة ب�رسى  ب������دا

آذار عام  واملناط������ق التابع������ة لها منذ �سه������ر ا

106ب.م، و�سدر بذلك اأمر اإمراطوري ين�س 

عل������ى اأن تكون مدينة ب�رسى عا�سمة الولية 

مراط������ور تراجان )فيا  العربي������ة ومدينة الإ

أرا�سي  تريانا ب�رسى( و�سملت اأرا�سي الولية ا

اململك������ة النبطية نف�سها الت������ي كانت ب�رسى 

عا�سمتها. وبذلك تكون املدينة واملنطقة قد 

حافظت على ا�ستقاللها وكيانها مدة زمنية 

قاربت اخلم�سة قرون ؛ ثالث منها يف العهد 

اليوناين )ال�سلوق������ي يف �سورية – والبطلمي 

يف م�رس( وقرنني من الزمن تقريباً يف العهد 

الروماين، ومل ت�ستطع هذه القوى العظمى من 

دخول املدينة والق�ساء على احلكم النبطي 

اإل بعد وفاة العاهل النبطي رئبال الثاين يف 

التاريخ املذكور. 

ومع بداية ه������ذا العهد اأخ������ذت املدينة 

تلب�س حلية معمارية جميلة وتنظيماً معمارياً 

جديداً منذ ذلك احلني لين�سجم مع مكانتها 

داري������ة والب�رسية والقت�سادية  ال�سيا�سية والإ

والع�سكرية والدينية، وكذلك كونها اأ�سبحت 

من جديد عا�سم������ة الولية العربية ت�ساهي 

يف جمالها املدن الكرى )املرتوبول( مبا فيها 

العا�سم������ة روما وتتنا�سب م������ع الت�سمية التي 

باطرة تراجان وهادريان.  اأطلقها عليها الأ
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وقد تطلب ذلك اأن تكون اأمنوذجاً لعا�سمة 

�رسقي������ة وكذلك منوذجاً للمدن الكرى. وقد 

بنية املوجودة  بنيت فيها اأمناذج من جميع الأ

هن������اك، ومن اأهمه������ا احلمام������ات وامل�سارح 

والق�س������ور واأقوا�س الن�رس وال�سوارع املعمدة 

واملعاب������د و�سبل املياه وامل�سلب������ات )ترتابيل( 

�سواق وخزانات املياه وميدان الفرو�سية  والأ

واجليمناز واأحوا�س ال�سباحة وغريها. 

وحتى ل يتم تعك������ري وتخريب خمططها 

القدمي فقد متَّ تنظي������م ذلك مبنهجية ودقة 

متناهية باتخاذ املحور الو�سط يف املدينة من 

املع�سكر �سمالً اإىل ميدان الفرو�سية جنوباً، 

وكان ه������ذا املح������ور هو املح������ور املركزي يف 

املدينة النبطية وحتى منت�سف القرن الثاين 

بعد امليالد. 

وثمة اأمور جديدة ك�سفت عنها احلفريات 

نها كانت مطمورة  ثرية ومل تكن ظاهرة، لأ الأ

أو مل تظهر حقيقتها وهويتها  نقا�س، ا حتت الأ

املعماري������ة والوظيفي������ة. ومنها عل������ى �سبيل 

املثال:

الدائ���ري  ث���ري  االأ امل����رسح  اأواًل– 

نفتياتر(: و كنت قد اأ�رست اإىل ذلك منذ  )االأ

عام 1983 من خ������الل درا�ستي عن التنظيم 

العم������راين ملدينة ب�رسى يف ذلك العهد، وقد 

تاأك������دت هذه النظرية بع������د عمليات التو�سع 

يف الك�سف يف املنطق������ة املحيطة يف امل�رسح 

الن�س������ف دائري من اجلهة الغربية والقريبة 

من مي������دان الفرو�سية من جهت������ه ال�سمالية، 

وم������ن املفرت�س العث������ور اأي�سا يف هذا احليز 

أو ما يعرف  التنظيم������ي على م�رسح �سغ������ري ا

أودي������ون( وهو املكان  با�سم قاع������ة الطرب )ا

الذي كان خم�س�س������اً لالجتماعات الر�سمية 

يف املدينة. 

متَّ  املرك���ب:  ث���ري  االأ املوق���ع  ثاني���ًا– 

أق�س������ام املبنى الذي كان يعرف  الك�سف عن ا

أو املعبد  ثري املرك������ب ا با�س������م : )املوق������ع الأ

أبنية  – الكاتدرائي������ة( واملك������ون م������ن ع������دة ا
أثرية متالحمة ومرتاكبة مع بع�سها البع�س  ا

والواقع اإىل ال�رسق من الباب النبطي ؛ فقد 

بنية  ثرية هوية هذه الأ اأظهرت احلفريات الأ

والتي كانت جميعها ذات وظيفة دينية بنيت 

على عدة مراحل وهي: 

قدم  وىل وت�سمل البناء الأ املرحلة الأ  –1

وه������و املعبد النبط������ي املرك������زي والذي كان 

له������ة النبطية: الالت – العزى –  مكر�ساً لالآ

ذي ال�������رسى والذي ذكر يف الكتابات النبطية 

يف مدين������ة الب������رتاء، وظه������رت �س������وره فوق 

امل�سك������وكات النقدية للمدين������ة ويعود تاريخ 

ول ق.م.   بنائه اإىل القرن الأ

2– املرحل������ة الثاني������ة متَّ جتديد وتو�سيع 

املكان لي�سبح معبداً رئي�ساً للمدينة يف عهد 

خرى  الولية اإ�سافة اإىل العديد من املعابد الأ
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التي توزعت يف كامل اأنحاء املدينة مبا فيها 

املع�سكر. 

بن������اء الكاتدرائية الك������رى للمدينة   –3

اإ�سافة اإىل الكاتدرائي������ة املكر�سة للقدي�سني 

�رسجيو�س وباخو�������س وليوني�س. ويعود تاريخ 

�سقفي وح�سول املدينة  البناء اإىل العه������د الأ

على مركز املرتوبول. 

4– بناء كني�سة مال�سقة لبناء الكاتدرائية 

من اجلهة اجلنوبية. 

ثالثًا– بن���اء ق�رس تراج���ان: وقد تاأكدت 

هوية هذا البناء املعمارية والوظيفية بحيث 

كان مقراً حلاكم الولية ومن ثم حتول لي�سبح 

أ�سقف املدينة واملرتبط مع الكاتدرائية  مقر ا

املجاورة. وكذلك الربط التنظيمي بينه وبني 

املبنى املال�سق للباب النبطي من جهة ال�رسق 

نباط  أم������ا كونه مقر ملوك الأ ب�سارع معمد. ا

مبا فيهم امللك رئبال الثاين اأخر ملوكهم فلم 

أنه مل  ن، كما ا يت������م تاأكيد هذه الفكرة حتى الآ

أي�ساً.  يتم الك�سف عن هذا الق�رس ا

ثري������ة املتوفرة حتى  اإل اأن املعطي������ات الأ

ن تب������ني اأن موق������ع هذا الق�������رس يجب اأن  الآ

يكون يف هذا احلي������ز التنظيمي الواقع بني 

ق�رس تراج������ان والباب النبطي ومبنى املعبد 

النبطي املرك������زي  واملواقع املحيطة بها من 

جميع اجلهات. 

بني���ة  واالأ العام���ة  احلمام���ات  رابع���ًا– 

املحيط���ة بها: متَّ الك�سف عن كامل العنا�رس 

بنية حمام������ات املدينة املركزية  املعماري������ة لأ

واجلنوبي������ة وكذلك الك�سف عن معبد جماور 

للحمام������ات اجلنوبية من اجله������ة ال�رسقية 

وحتوله يف مرحلة لحقة اإىل بناء كني�سة على 

ح�س������اب املعبد مع اختالف ال�سويات واملنهج 

املعماري وكامل التفا�سيل الهند�سية. 

فق������د  الكليب���ة:  بن���اء معب���د  خام�س���ًا– 

ثري اأن هذا  اأظهرت احلفريات والك�سف الأ

البناء عبارة عن �سبيل مياه )منفيوم( مكر�س 

خر من  له������ة الينبوع، ويقابل �سبيل املياه الأ لآ

لهة واملبني  اجلهة الغربية واملكر�س لنف�س الآ

لنف�������س الغر�������س والذي يع������رف با�سم معبد 

ال�سقايا. 

�ساد�س���ًا– موق���ع ال�سوق العام���ة للمدينة 

ر�سي���ة: وقد و�سحت  )الف���وروم( وال�س���وق االأ

ثري������ة يف ه������ذا القطاع عن  احلفري������ات الأ

العديد من املفاهيم ومنها:

آ– ح������دود ال�س������وق العام������ة وخمطط������ه  ا

بني������ة امللحقة به،  الهند�س������ي وتفا�سي������ل الأ

ر�سية مب������ا فيها ما  والك�سف ع������ن كامل الأ

�سا�سي.  ر�سي الأ تبقى من البالط الأ

ب– معرفة املخطط الهند�سي وتفا�سيل 

ر�سية  املح������ال التجارية امللحق������ة بال�سوق الأ

يف الطابق العل������وي والتي كانت ت�رسف على 
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ال�سارع الرئي�س من اجلهة ال�سمالية ويتقدمها 

رواق معمد، وكذلك املح������ال التجارية التي 

ر�سي������ة من اجلهة  كان������ت تتقدم ال�س������وق الأ

اجلنوبي������ة وت�رسف على ال�سوق العامة والتي 

أي�ساً.  كان يتقدمها رواق معمد ا

ج– الك�س������ف ع������ن هوية املبن������ى الواقع 

ر�سية  عل������ى الطرف ال�رسقي م������ن ال�سوق الأ

واملقاب������ل للق�س������م الغربي م������ن قو�س الن�رس 

)باب القنديل( م������ن اجلهة ال�سمالية، وذلك 

من خالل درا�س������ة الواقع التنظيمي للمدينة 

ومقارنة ذلك مع الواقع التنظيمي يف كل من 

مدينة جر�س وعمان وبع�س املدن امل�سابهة، 

وكذلك من خ������الل الدرا�سة الدقيقة للموقع 

مور  واملخطط الهند�سي للبناء ؛ وكل هذه الأ

أك������دت اأن البن������اء كان عب������ارة ع������ن املنتدى  ا

الجتماعي للمدينة. 

د– من خ������الل تنفيذ العديد من موا�سم 

ثري يف هذا املوقع الذي  التنقيب والبحث الأ

يتو�س������ط املدين������ة وبعد درا�س������ة املنهج العام 

املعم������اري والتنظيمي له������ذا احليز املكاين 

ودرا�س������ة طبوغرافي������ة املوق������ع وغريها من 

أثرية ؛ طرحت فر�سية وجود �سلع  معطيات ا

ر�سية حموره �سمال /  ثاين مكمل  لل�سوق الأ

جنوب ي�رسف على ال�سوق العامة من اجلهة 

الغربي������ة وله املنهجي������ة التنظيمي������ة نف�سها 

ر�سية، ولكن يف هذه احلالة يكون  لل�سوق الأ

موقعه  حتت م�سار ال�سارع املتجه من �ساحة 

الترتابي������ل اإىل النبع املرك������زي. واإن عر�ست 

هذه الفر�سية �سبه املوؤكدة اإل اأن التفا�سيل 

املعمارية والهندي������ة لهذا الق�سم تبقى جمرد 

افرتا�������س حتى ت�سمح الظروف بالك�سف عن 

ذلك. 

�سابع���ًا– نفذت العديد م������ن احلفريات 

أماك������ن متفرقة �سملت  يف موا�س������م متعددة وا

املع�سكر وقناة البزايز وعدة �سوارع واأعطت 

نتائ������ج مفيدة �س������وف ن�ستعر�سها يف اأبحاث 

م�ستقبلية اأخرى.        

�سقفية: �– املدينة يف عهد االأ

ا�ستمر املنهج التنظيمي يف عهد الولية 

�سقفية ن�سبياً،  حتى العهد الكن�سي وعهد الأ

اإل اأن ثم������ة عوامل جديدة ظهرت واأدت اإىل 

أو تعدي������ل اأو حذف بع�������س املظاهر  تغي������ري ا

العمرانية والتنظيمية، اإما على ح�ساب املنهج 

أو املخطط  بني������ة ا التنظيم������ي والعمراين لالأ

�سا�سية التي  أو للوظائ������ف الأ الع������ام للمدينة ا

بنية من اأجله������ا ومن هذه  أ�سي������دت تل������ك الأ ا

العوامل:

آ – انق������الب وحتول املفاهي������م الثقافية  ا

والعقائدي������ة يف املنطق������ة وعل������ى م�ست������وى 

املظاه������ر  كام������ل  واإنه������اء  مراطوري������ة،  الإ

واملعتقدات الوثنية وحلول الديانة الن�رسانية 

بنية وخا�سة  اجلدي������دة، ولذلك حتول������ت الأ
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ذات الوظائ������ف الت������ي ل تتنا�س������ب مع هذه 

بنية  العقيدة اإىل مناهج جديدة. ومن هذه الأ

عل������ى �سبيل املث������ال امل�س������ارح الدائرية كافة 

نفتيات������ر( والن�سف دائرية واملعابد ودور  )الأ

العبادة وغريها. 

ب– الك������وارث الطبيعي������ة الت������ي حلقت 

باملدينة من جهة وكذلك معظم مدن املنطقة 

م������ن جهٍة اأخرى، لذل������ك اأدت هذه الكوارث 

بنية القدمية،  اإىل طم�س معامل العديد من الأ

بنية  ولذلك اأعي������د ا�ستعمال عنا�رسها يف الأ

اجلديدة مبظاهر وخمططات اأخرى تختلف 

عن ال�سابقة. 

ومن هنا جند اأن التنظيم اجلديد مل يعد 

ي�ستند عل������ى املحاور القدمية ل بالن�سبة اإىل 

خرى،  بنية الأ املخطط الع������ام للمدينة ول الأ

�سا�سية  ر�سية الأ مر كان مبثاب������ة الأ وهذا الأ

�سالمي������ة. و�سوف ن�ستعر�س ذلك  للمدينة الإ

أي�ساً.  يف اأبحاث م�ستقبلية ا

�سالمية: �- املدينة االإ

أنقا�س الن�سيج  بنيت هذه املدينة عل������ى ا

املعماري واملناهج التنظيمية القدمية بحيث 

�سملت كامل احلي������ز العمراين ال�سابق. وقد 

�سالمية  مر طيل������ة العهود الإ ا�ستم������ر هذا الأ

وحتى نهاي������ة العهد اململوك������ي. كما �سهدت 

املدين������ة نقلة نوعي������ة يف التط������ور العمراين 

داري الع�سك������ري والتح�سيني يف العهود  والإ

يوبي������ة حيث  والأ وال�سلجوقي������ة  الفاطمي������ة 

اأعيدت للمدينة اأهميتها القدمية كما كانت 

علي������ه احلال يف العهد النبطي وعهد الولية 

با�ستثناء العهد اململوكي والعثماين. 

ومع نهاية العه������د اململوكي وطيلة العهد 

العثماين هجرت املدين������ة وعا�ست يف ظالم 

ا�ستم������ر حتى منت�سف الق������رن التا�سع ع�رس 

حيث اأخذت تدب فيه������ا احلياة من جديد. 

ومنذ مطل������ع القرن الع�رسي������ن كانت معظم 

ثري������ة يف املدينة يف و�سع اخلراب  بنية الأ الأ

والته������دمي والطم�س. ومل ي�سكن منها اإل جزء 

و�س������ط وال�رسقي على ح�ساب  من الق�سم الأ

بنية القدمية.  الأ

مر اإج������راء درا�سات  وله������ذا اقت�س������ى الأ

م�ستفي�س������ة من اأجل املحافظ������ة على كامل 

ثرية بحيث  بنية الأ املظاهر التنظيمي������ة والأ

ل تطغى مرحلة تاريخية على اأخرى وتظهر 

املدينة كنموذج حل�سارات ومراحل تاريخية 

متعددة، ومنوذج������اً هاماً يقتدي ويحتذي به 

العامل، ومن هنا تكمن اأهمية ب�رسى كمدينة 

ثري  هامة من مدن الرتاث واأهمية العمل الأ

فيها. 

وىل يف العمل  و كان������ت هذه الركي������زة الأ

ثري منذ بداية ال�ستقالل وتاأ�سي�س املديرية  الأ

ثار واملتاح������ف حيث اأولت الدولة  العامة لالآ

اهتمامها بذلك وكذل������ك منظمة اليون�سكو. 
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أنا�ساً اأكفاء  مر ا وقد هياأت الظروف لهذا الأ

قام������وا بهذا العم������ل مثل املرح������وم �سليمان 

املقداد واملرحوم اإبراهيم املقداد، كما يعود 

الف�س������ل اإىل وزارة الثقافة واملديرية العامة 

ثار واملتاحف وجميع اأهايل ب�رسى.  لالآ

أي�س������اً البعثات  كما �سارك������ت يف العمل ا

يطالية  والإ ملاني������ة  والأ الفرن�سي������ة  ثري������ة  الأ

والعديد من الباحثني، ومتَّ توثيق ذلك بدقة 

مانة والتاريخ.  متناهية لالأ

ثري و�سوارع  آلية العمل يف امل�رسح االأ ا

روقة:  املدينة املعمدة واالأ

وحتى ل يطول البحث يف �رسح التفا�سيل 

الدقيق������ة ل������كل مبن������ى ومنهج������ه املعماري 

آلي������ة العمل يف  والهند�س������ي نود هن������ا بيان ا

حمورين فقط حيث اأ�سبح من الوا�سح اإجراء 

الدرا�سات التف�سيلية واملنهجية وا�ستخال�س 

النتائج املفيدة ومعرف������ة املنهجية املعمارية 

والهند�سية والتكلفة املادية والفرتات الزمنية 

أننا �سوف نبحث  عمال فيها، كما ا لتنفي������ذ الأ

وابد كلما �سنحت الفر�سة  ون�ستعر�س بقية الأ

يف امل�ستقبل. 

ومن هذه املح������اور: اأولً  مبنى امل�رسح - 

روقة.  ثانياً   �سوارع املدينة املعمدة والأ

اأواًل امل�رسح: 

بن������ي امل�������رسح �سم������ن ن�سي������ج عم������راين 

وتنظيم������ي �سمل كام������ل احلي������ز التنظيمي 

للمدينة. وهذا املنهج التنظيمي كان ينطوي 

بنية اخلدمية �سمن الوظائف  على توزيع الأ

والتخ�س�سات التي ان�سجمت مع واقع املدينة 

داري والتجاري.. الب�������رسي والع�سك������ري والإ

اإلخ. 

وانطلق التنظيم من اأق�سى ال�سمال ببناء 

املع�سك������ر واحل������ي ال�سكن������ي الع�سكري، ويف 

بني������ة العامة واخلدمية  الو�س������ط املعابد والأ

ومنه������ا احلمام������ات، ومن ثم جنوب������اً اأماكن 

الله������و والت�سلية ومنها بن������اء امل�رسح الدائري 

نفتيات������ر( وامل�رسح الن�سف دائري وقاعة  )الأ

أودي������ون(، ويف اأق�س������ى اجلنوب  الط������رب )ا

مي������دان الفرو�سية. وكان املنه������ج التنظيمي 

يت������وزع م������ن خ������الل �سبكة طرق������ات معمدة 

بنية  روقة وال�رسفات وواجهات الأ وجمملة بالأ

واملحالت التجارية، و�سمل ذلك كامل احليز 

العمراين للمدينة.

أي������دي حملية ومبنهج  وقد نف������ذ العمل با

تنظيمي وخمطط معم������اري حملي وبعنا�رس 

أي�ساً، وق������د ارتكز الق�سم  معمارية حملي������ة ا

عظ������م من عنا�������رس البناء عل������ى احلجر  الأ

البازلت������ي، وه������ذا الختيار فر�س������ه الواقع 

املحل������ي ب�سب������ب وفرة ال�سخ������ر البازلتي يف 

موق������ع البناء واملنطقة وع������دم توفر الغابات 

واخل�سب، وقد متَّ ا�ستعمال احلجر يف جميع 

أبواب  بنية من جدران وواجهات وا أق�س������ام الأ ا

ونوافذ ومقاعد..اإلخ. 
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كم������ا اأن توفر احلج������ر البازلتي بكميات 

كبرية �سمح بعدم التقتري يف �سماكة اجلدران، 

مم������ا يدعم وي�سم������ن �سالبة وق������وة املباين 

ومقاومتها للعوامل اجلوية. وعلى الرغم من 

ق�سوة احلجارة فقد ظهرت وجوهها مبلم�ٍس 

ناعم يف جمي������ع ال�ستعمالت ب�سبب حذاقة 

ور�ساقة النحات������ني والدقة يف النحت، حيث 

جاءت بال�سكل املطلوب واأعطت نتائج مثمرة 

قوا�س.  بواب والأ وخا�سًة يف اإطارات الأ

اإل اأن ق�س������وة احلج������ارة البازلتية كانت 

له������ا نتائج �سلبي������ة حّدت كثرياً م������ن املغالة 

أماك������ن متعددة وبارزة  يف اإظه������ار الزينة يف ا

يف امل�رسح ل�سعوب������ة النحت واجلهد والزمن 

الطويل، ومع ذل������ك برزت ق�سمات كثرية من 

وراد  زهار والأ الزينة النحتي������ة املتمثلة يف الأ

وعناقيد العنب وغ�سونها واأوراقها، اإ�سافة 

خرى ومننمات  اإىل العدي������د من الفواك������ه الأ

التيجان 

وجاءت املهارات عالية يف العمل وخا�سًة 

لواج  روق������ة وزوايا املن�سة وواجهات الأ يف الأ

واملداخ������ل الداخلي������ة واخلارجي������ة للم�رسح 

وتطاب������ق املدرج������ات يف مقاع������د املتفرجني 

دراج ال�سعاعية، وقد اأظهر  )الكافيئا( مع الأ

هذا التنفي������ذ املعماري الت������زان وال�رسامة 

واحليوية والرتابط املتقن واملهارة العالية يف 

العمل. 

ح�سائية التي  ومن خ������الل الدرا�س������ة الإ

اأجريناه������ا عل������ى عنا�رس البن������اء يف امل�رسح 

جاءت النتائج ب�س������ورة تقريبية على ال�سكل 

التايل :

آ- واجه���ة املن�س���ة: بل������غ ط������ول الواجهة  ا

54،5م، ومع������دل و�س������ط لط������ول كل حج������ر 

بن������اء بلغ 45�سم، وبذلك بل������غ عدد مداميك 

الواجهة مئ������ة مدماك ب�س������كٍل اأفقي، وجاء 

ارتف������اع الواجهة 25م ÷ 50�سم معدل ارتفاع 

احلجر، وبذل������ك يكون ع������دد املداميك 50 

مدماكاً �ساقولياً. 

وتكون املح�سلة :100حجر× 50حجر = 

5000 حجر ا�ستعمل يف الواجهة ي�ساف لها 

خم�سة األف حج������ر ا�ستعملت يف الواجهات 

اخللفية  والواجه������ات  ل������واج  لالأ احلا�سن������ة 

وامللحق������ات. وبذلك تك������ون النتيجة 10000 

ع�رسة األف اإجمايل عدد احلجارة امل�ستعملة 

يف الواجهة. 

للمن�س���ة  اخللفي���ة  الواجه���ات  ب– 

وملحقاته���ا: وهي الواجه������ات امل�رسفة على 

الرده������ات اجلانبي������ة ال�رسقي������ة والغربي������ة، 

أروق������ة الكوالي�������س الداخلي������ة والواجهات  وا

جنحة املن�سة وغريها مع العلم اأن  اخللفية لأ

ارتفاعها ثاب������ت يف كل اجلهات وهو ارتفاع 

املن�سة 25م، فتكون املح�سلة ح�سب طول كل 

ق�سام على ال�سكل التايل:   ق�سم من هذه الأ
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230م   =  20+14+54+54+54+14+20

الطول الكلي للواجهات. 

بعاد املتو�سطة  230م ÷45 �سم وه������ي الأ

لكل حجر = 511 حجر لكل مدماك اأفقي 

ع������دد  اإجم������ايل   27600  =  54×511

احلجارة. 

ج– الواجهات اخللفية ملقاعد املتفرجني: 

ط������ول ن�سف املحي������ط 135م ÷ 2 = 67،5م 

على اعتبار اأن ن�سف جدار الواجهة اخللفية 

خر عبارة عن  قوا�������س والن�سف الأ مفرغ بالأ

ركائز واأقوا�س ومداخل بينها. وبذلك ي�سبح 

لدين������ا طول الواجهة املبنية 67،5م ÷ 45�سم 

الطول املتو�سط للحج������ر = 150 حجر لكل 

مدماك اأفقي. 

ومب������ا اأن ارتف������اع الواجه������ة 26،68 م ÷ 

45�سم = 150 حجر لكل مدماك اأفقي. 

68،26م ÷ 45�س������م = 59 مدماك للبناء 

ب�سكل �ساقويل. 

59حجراً ×  150حجراً= 8893 اإجمايل 

عدد احلجارة. 

اأماك���ن املتفرج���ني: وهي  د– ملحق���ات 

دراج  والأ للمداخ������ل  احلا�سن������ة  اجل������دران 

روق������ة فبلغ عدد احلجارة 6000حجر +  والأ

دراج الداخلية  3000حجر ا�ستعمل������ت يف الأ

املوزع������ة على اأق�سام امل�������رسح + 6000حجر 

ا�ستعمل������ت ملقاعد املتفرج������ني وبذلك تكون 

النتيجة :

6000+ 3000+ 6000= 15000حج������ر  

اإجمايل عدد احلجارة. 

الكل������ي للحج������ارة املنحوت������ة  املجم������وع 

وامل�ستعملة يف بناء امل�رسح جاءت على ال�سكل 

التايل :

 =15000 + 8893 + 276000 + 20000

125493 اإجم������ايل عدد احلج������ارة املنحوتة 

بزواي������ا قائمة وواجه������ات مل�س������اء واأ�سالع 

م�ستقيمة. 

وه������ذا الكم الكبري م������ن احلجارة يحتاج 

اإىل  125493 ي������وم عم������ل لعام������ل نح������ات 

حم������رتف ي�ستطيع اأن ينه������ي نحت حجر من 

خذ بعني العتبار ا�ستخدام  احلجارة. مع الأ

عدد من احلج������ارة مياثل هذا العدد تقريباً 

متَّ ا�ستعماله������ا للح�س������و وم������لء الفراغ������ات 

والتاأ�سي�سات. 

وبذل������ك يك������ون ع������دد الكت������ل احلجرية 

امل�ستعمل������ة يف بناء امل�������رسح 250000 مئتان 

وخم�سون األف حجر، اأي ربع مليون حجر. 

أي�ساً اأن وزن كل حجر مئة  واإذا اعترنا ا

كيلو غرام فيكون وزن كتلة بناء امل�رسح خم�سة 

وع�رسون مليون كغ اأي 25 األف طن . 

الي���د العامل���ة امل�ستخدم���ة يف بناء 

امل�رسح:

مبا اأن عدد احلجارة امل�ستعملة يف البناء 

بلغت 125493 حجر  ÷ 360 يوم وهي عدد 
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أي������ام ال�سنة = 348،6 �سنة عمل، وهذا يعني  ا

اأن العم������ل يحتاج اإىل نح������ات واحد حمرتف 

ي�ستطيع اأن ينه������ي نحت حجر من احلجارة 

مر  امل�ستخدم������ة يف كل ي������وم ؛ مبعن������ى اأن الأ

يتطل������ب 349 نحات  يعم������ل ب�سكل متوا�سل 

يومياً ملدة 349 يوم. 

ي�س������اف لذلك اأن العم������ل كان ي�ستوجب 

وج������ود نحات������ني ذوي كف������اءة عالي������ة لنحت 

التيج������ان والزخ������ارف املعماري������ة واإطارات 

بواب والك������وات واملحاري������ب، اإ�سافة اإىل  الأ

البنائ������ني امله������رة وم�ساعديه������م واملهند�سني 

والعمال العاديني وعمال احلمل وعمال قطع 

احلجارة من املقالع وعمال اجللب وغريها

دوات امل�ستعمل������ة يف العم������ل وعنا�رس  الأ

البناء:

ا�ستعم������ل يف بن������اء امل�������رسح اإ�ساف������ة اإىل 

عمدة  احلجر البازلتي احلج������ر الكل�سي لالأ

والتيجان امل�ستعملة يف تزيني واجهة املن�سة، 

ك�ساء الواجهات، واخل�سب   وكذلك الرخام لإ

لت�سقيف الواجهة واحلديد لل�سواعد واحلبال 

لل�سد واملن�سوجات ال�سوفية وال�سعرية خليم 

ال�سط������ح، وكذلك املع������ادن الثمينة كالذهب 

والف�س������ة والنحا�س والع������اج والزجاج ل�سنع 

التماثيل والف�سيف�ساء والديكورات الثمينة. 

النفقات:

م������ن ال�سعب جداً حتديد الكلفة واملبالغ 

التي اأنفقت على البناء ب�سورة دقيقة، ولكن 

من املمكن اأخذ فكرة عن ذلك من خالل بناء 

م�رسح م�ستند متو�سط املقايي�س بني يف القرن 

الثاين للميالد يف �سمال اأفريقيا، فقد بلغت 

 )sesterces( التكلفة مئ������ة األف �سي�س������رتز

مراطوري، وهذا املبلغ  وهي وحدة النقد الإ

يعادل مئ������ة األف فرنك ذهب������ي، اأي ع�رسين 

مليون فرنك فرن�سي عام 1957م. 

وعل������ى اعتب������ار اأن م�رسح ب�������رسى يعتر 

أن������ه لي�س بامل�رسح  م������ن امل�سارح الكرى، كما ا

امل�ستند واإمنا من امل�سارح املبنية من القاعدة 

اإىل القم������ة، فهذا يعني اأن تكلفة البناء كانت 

ت�ساوي ثالثة اأ�سعاف هذا املبلغ؛ اأي بحدود 

خم�سني مليون فرنك فرن�سي. 

وم������ن املوؤكد اأن ه������ذه النفق������ات مل تكن 

مراطورية واإمنا  م�سادرها من احلكومة الإ

من جهات حملية متع������ددة منها امل�ساهمات 

الكثرية الت������ي كانت ت�سرتك فيه������ا النقابات 

ثرياء يف املجتمع، وهذا  املهني������ة والتجار والأ

ما اأكدت عليه الن�سو�س الكتابية يف املدينة 

أي�ساً،  ويف داخ������ل امل�رسح ذاته وفوق املقاعد ا

حيث كانت كل جهة ت�سارك يف البناء حتجز 

حيزاً من املقاعد. 
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روقة:  ثانيًا ال�سوارع املعمدة واالأ

متَّ التاأكد من وجود �سبكة �سوارع رئي�سة 

وطرق������ات فرعية موزعة عل������ى كامل اأحياء 

املدين������ة واحلي������ز التنظيمي فيه������ا، وقد بلغ 

روقة  عدد ال�سوارع الرئي�سة املعمدة وذات الأ

�ست������ة �سوارع ؛ ثالثة منه������ا تاأخذ اجتاه �رسق 

أ  غرب بطول األفني مرت تقريباً لكل واحد يبدا

من بوابة عن������د ال�سور الغربي وينتهي ببوابة 

اأخ������رى عند ال�سور ال�رسق������ي، وثالثة �سوارع 

معمدة اأي�ساً اجت������اه �سمال جنوب بطول كل 

أ ببوابة عند  واحد األف وخم�سمئة مرت وتبدا

ال�س������ور ال�سمايل وتنتهي ببواب������ة عند ال�سور 

اجلنوبي، وله������ا نف�س موا�سف������ات ال�سوارع 

ال�س������وارع الفرعية  خ������رى، ناهيك ع������ن  الأ

خرى.  والثانوية الأ

املنهج التنظيمي لل�سارع يكون على 

ال�سكل التايل:

العرب������ات،  م�سل������ك  ال�س������ارع  يتو�س������ط 

أو)ال�سو�س������ة( بعر�س 6م، ثم ر�سيف يحيط  ا

به م������ن كل جهة بعر�س م������رت واحد وارتفاع 

20�سم، ثم يليه حيز مكاين بعر�س مرت واحد 

يف مقدمة الر�سيف العلوي اأو مقدمة الرواق 

عمدة ثم  بارتفاع 30�سم خم�س�س لركائز الأ

اأر�سية الرواق بعر�س �ستة اأمتار من كل جهة 

ث������م واجهات احلوانيت. وبذلك يكون عر�س 

ال�سارع 22م ب�سكل كامل. 

وق������د بلغ عدد ال�سوارع كم������ا ذكرنا �ستة 

�سوارع، ثالثة منها بطول األفني مرت، وبطول 

اإجمايل �ستة اآلف مرت، وكذلك ثالثة �سوارع 

عر�سي������ة متقاطع������ة معها بط������ول كل واحد 

أربعة  أل������ف وخم�سمئة مرت وبط������ول اإجمايل ا ا

اآلف وخم�سمئ������ة مرت، واملجموع ت�سعة اآلف 

مرت. وجمي������ع هذه ال�س������وارع مبلطة ببالط 

أبعاده بني 50×45�سم  حجر بازلتي ت������رتاوح ا

اأو 50×40�س������م اأو 45×60�سم، اأي مبقيا�س 

متو�سط 50 × 50�سم. 

أروق������ة معمدة  ويحي������ط به������ذه ال�سوارع ا

باأعم������دة تزين الواجهات مع ملحقاتها. وقد 

�سمل كل عمود ركيزة رباعية ال�سكل مبقايي�س 

متو�سطة بلغت مرتاً واح������داً تقريباً وارتفاع 

30�سم واأحيان������اً 90×90×30�سم، ثم قاعدة 

العمود امل�ستدي������رة بقطر يرتاوح بني 60 اإىل 

70�سم وارتفاع 40�سم، ومن ثم طبلة العمود 

املكونة من ثالث قطع بقطر يرتاوح بني 60�سم 

على وارتفاع خم�سة  �سفل و 50�سم يف الأ يف الأ

على تاج بقطر �سفلي بلغ  اأمتار. يلي������ه يف الأ

عمدة  50�سم وارتف������اع 50�سم. وفوق هذه الأ

ق�سام )خرجة ال�سطح  تبنى طبق������ة ثالثية الأ

أو �سط������ح التعميد( مكون������ة من الكورني�س  – ا
ر�سرتاف بارتفاع 105�سم بحيث  فريز والأ والإ

تاأخ������ذ كل طبقة 35�سم ارتفاعاً. اأما امل�سافة 

خر فكانت ترتاوح  الفا�سلة بني كل عمود والآ

بني مرتين ومرتين ون�سف. 
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ح�ساب عدد بالط ال�سارع: 

آ– بالط ال�سو�سة: مبا اأن الطول الكلي  ا

لل�س������وارع ه������و 9000م× 6م عر�س امل�سلك 

و�سط لكل �سارع فتكون املح�سلة 54000م  الأ

طول× 50�سم طول بالطة ال�سارع املتو�سطة= 

27000 بالطة ا�ستخدمت يف ذلك.

ب– ب������الط الر�سي������ف ال�سفل������ي الأمين 

ي�������رس: بلغ عر�س الر�سي������ف مرتاً واحداً  والأ

وط������ول كل بالطة ي�س������اوي عر�س الر�سيف 

أي�ساً اأي 1م، كم������ا اأن عر�سها املتو�سط 50  ا

�سم، وبذلك تكون النتيجة:

9000م× 2ر�سيف = 18000× 50�سم= 

ر�سفة ال�سفلى.  9000بالطة ا�ستعملت يف الأ

ج -  ب������الط مقدم������ة الر�سي������ف العلوي 

ي�������رس: 9000م × 2ر�سي������ف =  مي������ن والأ الأ

18000 × 50 �سم = 9000 بالطة ا�ستعملت 

ر�سفة ال�سفلى.  يف الأ

مي������ن  روق������ة الأ د – ب������الط اأر�سي������ة الأ

ي�رس:9000 م  ط������ول ال�سوارع ×2 رواق  والأ

=18000× 12 عر�������س اأر�سي������ة الرواق������ني 

)6+6( = 216000 × 50 �سم عر�س البالطة 

= 108000حجر بالط. وبذلك يكون جمموع 

البالط امل�ستعم������ل يف اأر�سية �سوارع املدينة 

روق������ة على ال�س������كل التايل:  املعم������دة مع الأ

 = 108000         +9000 +9000 +27000

153000بالطة. 

عمدة واأبعادها : ح�ساب عدد االأ

بلغ ط������ول ال�س������وارع 9000م × 2رواق= 

روقة.  18000م طول الأ

وبلغت امل�ساف������ة املتو�سطة بني كل عمود 

عمدة  خ������ر 2،25م. وبذلك يكون عدد الأ والآ

روقة على ال�سكل التايل:  امل�ستخدم������ة  يف الأ

18000÷ 2،25= 8000 عمود. 

عمدة  اأما بالن�سبة اإىل الطول الكامل لالأ

فيكون على ال�سكل التايل: 

مبا اأن ارتفاع كل عمود  بدون امللحقات 

من ركيزة وقاع������دة وتاج وغريها بلغ خم�سة 

عم������دة امل�ستعملة بلغ 8000  اأمتار، وعدد الأ

عمود فتكون النتيجة 8000× 5 = 40000م 

عم������دة، اأي 40 كم، وهي  الط������ول الكامل لالأ

ن�سف امل�سافة التي تف�سل مدينة دم�سق عن 

مدين������ة ب�رسى. ي�ساف له������ذا العدد ثمانية 

اآلف ركي������زة عمود + ثماني������ة اآلف قاعدة 

عمود + ثمانية اآلف تاج عمود. اأي 24 األف 

عمدة.   كتلة تزيينية تتبع الأ

ح�س���اب عنا����رس مقدم���ة ال�سط���ح 

املعمد )اخلرجة(

مامي������ة )عنا�رس �سطح  العنا�������رس الأ آ–  ا

ر�سرتاف: فريز والأ التعميد( الكورني�س والإ

�– الكورني����ص: وهو اإطار تزييني حمدب 

مام ومزين مبنحوتات وزخارف مزينة  اإىل الأ
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وراد والزهور واأغ�سانها واأوراقها وكذلك  بالأ

الكرم������ة وعناقيده������ا والفواك������ه باأغ�سانها 

واأوراقها على �س������كل جدلت و�سفائر. وقد 

روقة  تنا�س������ب طوله م������ع طول واجه������ات الأ

املحيط������ة بال�س������وارع والتي بلغ������ت مبجملها 

ثمانية ع�رس األف مرت.  

أي�ساً اإط������ار تزييني  فري������ز وه������و ا 2– الإ

م�سط������ح ومزين بزخ������ارف هند�سية ونباتية 

تتو�سطها تق�سيمات رباعية نحتت يف داخلها 

لهة العربية و�سخ�سيات  أ�سكال ب�رسية متثل الآ ا

رمزية متنوع������ة. وقد تنا�سب طوله مع طول 

روقة املحيط������ة بال�سوارع والتي  واجهات الأ

بلغت مبجملها ثمانية ع�رس األف مرت. 

ر�سرتاف وهو اإطار تزييني حمدب  3– الأ

مام ومزين مبنحوتات ت�سابه منحوتات  اإىل الأ

الكورني�������س. وق������د تنا�سب طول������ه مع طول 

روقة املحيط������ة بال�سوارع والتي  واجهات الأ

بلغت مبجملها ثمانية ع�رس األف مرت. 

ط������ار التزييني  وبذل������ك يكون ط������ول الإ

)اخلرج������ة( اأو مقدم������ة �سطح ال������رواق على 

ال�سكل التايل :

18000م × 3طبقات = 54000م. 

روقة: وياأخذ م�سافات  ب– بالط �سقف االأ

ال�سوارع نف�سه������ا ولكن ب�سكل م�ساعف على 

اعتب������ار اأن كل �سارع يحيط ب������ه رواق اأمين، 

أي�������رس اأي 9000×2= 18000م طول  آخ������ر ا وا

بعر�س 6م. 

اإل اأن ب������الط ال�سقف يختلف عن بالط 

ر�سيات، مبعن������ى اأن عر�س الرواق يكون  الأ

م�سقوف������اً بعرائ�س على �س������كل بالط، وكل 

بالط������ة واح������دة يتج������اوز طوله������ا اخلم�سة 

اأمتار بعر�س حوايل 50�سم، ويرتكز كل راأ�س 

بالطة على طرف متقدم بحوايل 50�سم من 

كل جه������ة، وبذلك يبلغ الطول الكامل لبالط 

روقة على ال�سكل التايل : أ�سقف الأ ا

18000× 6 = 108000م ط������ول بعر�س 

50�سم. اأي 108كم.  

املح���ال  واجه���ات  عنا����رس  ب– 

التجارية:

متي������زت واجه������ات املح������ال التجارية يف 

بواب  مدينة ب�رسى بجماليته������ا وغناها بالأ

والنوافذ واملنحوتات التي حتيط بها والغنية 

بالديك������ورات والزينات على �س������كل اإطارات 

م�ستقيمة متع������ددة تكون م�سطحة اأو حمدبة 

اأو مزين������ة بعنا�������رس نباتي������ة اأو متداخلة بني 

امل�سطح واملحدب بو�ساطة حقول عمودية يف 

اجلوانب، اأما ال�سواكف فتكون اأكرث غنى من 

�سلوب.  طارات اجلانبية، اأو موحدة يف الأ الإ

بواب حيث  مر بالن�سبة اإىل الأ وكذلك الأ

متيزت املقايي�س بالرتابة وامل�ساواة بني بع�سها 

البع�س م������ن جهة وكذلك امل�ساواة والتنا�سب 

بينها وبني واجهة كل حمل والفتحات املناظرة 

مر  عمدة املتقدمة. كما اأن هذا الأ لها بني الأ
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كان يختل������ف يف ال�سغر والك������ر واجلمالية 

ح�سب موقعها يف املدينة. 

�سا�������س فقد بلغ عر�س كل  وعلى هذا الأ

حم������ل وب�س������كل متو�سط خم�س������ة اأمتار، ويف 

منت�سف هذه امل�ساف������ة يكون عر�س الباب. 

وتوزع امل�سافة عل������ى ال�سكل التايل: 150�سم 

خذ بعني  + 2م + 150�س������م. وهكذا، م������ع الأ

العتبار �سماكات اجلدران التي تف�سل بني 

أو  خر، وكذلك مداخل املنازل، ا كل حم������ل والآ

بنية العامة وغريها.  الأ

كان���ت  الت���ي  دوات  واالأ الو�سائ���ل 

عمال: ت�ستعمل يف تنفيذ االأ

دوات  متَّ ا�ستعم������ال كامل املع������دات والأ

والو�سائل التي �سهلت للفنيني والعمال باإ�سادة 

بنية ال�سخمة، وعلى �سبيل املثال  مثل هذه الأ

ل������واح اخل�سبية، واحلبال التي  العرائ�س والأ

كانت تن�س������ج من ال�س������وف وال�سعر والقنب 

احلديدية  والق�سبان  والعوار�س  وال�سفائح 

باأقط������ار ومقايي�س خمتلف������ة. ومت ا�ستعمال 

البكرات احلديدية مع احلبال يف رفع الكتل 

أو متو�سطة احلجم بعد  احلجري������ة ال�سغرية ا

عمل ال�سقائل التي كان يتم التكيف بارتفاعها 

ح�سب العلو املطلوب. 

مر يتطلب رفع الكتل  ولكن عندما كان الأ

احلجرية الكبرية كان املنهج املتبع بناء اأقوا�س 

متك������ررة ومت�ساع������دة يف الرتف������اع وزيادة 

قطار مبا يتنا�سب م������ع الرتفاع املطلوب  الأ

ر�سية العليا بطبقة خملوطة  ومن ثم فر�س الأ

تربة بحي������ث ي�سبح على  م������ن العوريات والأ

�س������كل منحدر م�ستقيم )ع������رف حملياً با�سم 

املقر�س( وبهذه الطريقة يتم نقل هذه الكتل 

أو  املعمارية بطريقة الدحرجة على املنحدر ا

ف������وق عوار�س خ�سبية اأو حديدية اأو عربات 

خمتلف������ة واإي�سال احلجر اإىل املكان املطلوب 

ب�سهولة مطلقة. 

وق������د ا�ستعملت هذه الط������رق اأي�ساً منذ 

أثناء عمليات الك�سف والرتميم  اخلم�سينيات ا

ثرية يف  بنية الأ عن امل�رسح والقلعة وباقي الأ

ثرية  بنية الأ ثرية وباقي الأ مدينة ب�������رسى الأ

يف �سورية. 

هم من كل ما  ويف اخلتام يبقى ال�سيء الأ

ن�سان العربي ال�سوري، وقد ثبت  تقدم وهو الإ

بالرهان القاطع ومن خالل ما متَّ ا�ستعرا�سه 

خرى يف  أو املدن الأ من عمل يف مدينة ب�رسى ا

ن�سان  بالد ال�سام والبالد العربية اأن هذا الإ

العربي ذا اجل������ذور احل�سارية املتعمقة يف 

الق������دم كان و�سيبقى قادراً عل������ى اإعادة بناء 

بني������ة العمالقة ومتابعة م�سريته  مثل هذه الأ

احل�سارية كما بداأت مع اأجداده. 
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ملّخ�ص املقال: 

 
ّ
أبو متام موقفن متباين������ن من الرتاث ال�شعرّي العربي ي�ش������ّكل البحرتّي وا

�شا�س، ُعّد  وم������ن الّثاء الثقايّف واحل�شارّي يف الع�رص العّبا�شي. وعلى هذا الأ

أو �شعرية الو�شوح   ا
ّ
البحرتّي –عند النقاد القدامى- ممثل عمود ال�شعر العربي

التي تقوم على ق������رب الدللة والعتدال وال�شّحة وال�ّشالمة، وبذلك حت�شل 

أو  أبو متام ال�شاعر اخلارج عن العمود ال�شعرّي ا اللذة من ال�شعر. فيم������ا مثل ا

�شعري������ة التجاوز، حن �شغف بطلب البديع، واأقحم الفل�شفة يف ال�شعر، وعمل 

اأ�ستاذ يف جامعة م�ستغامن )اجلزائر(.

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.

❁

ò

�لبحرتي و�أبو متام 

من �شعرية �لو�شوح �إىل �شعرية �لتجاوز

❁
د. حممد يقوته نور
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على اإثراء اللّغة ال�شعري������ة وتعميق التجربة 

اجلمالية عند العرب.

ب������داع ال�شعرّي املحدث  لقد ا�شطدم الإ

 بواق������ع ح�شور الرتاث 
ّ
يف الع�������ر العبا�شي

 ممثال يف ال�شعر اجلاهلي، 
ّ
ال�شع������رّي العربي

وهيمنت������ه على الذوق العام. و»ميكن اأن نعّد 

�شا�شية التي جاء بها مفهوم »عمود  املبادئ الأ

ال�شعر« مبثابة منهج جم������ايّل متكامل يرقى 

 
ّ
دبي أو البي������ان الأ اإىل مرتب������ة »املانيف�شت������و« ا

.
)1(
آنذاك« لل�شعرية العربية الكال�شيكية ا

من هن������ا، كان على ال�شاع������ر املحدث -

- اأن يوّفق بني 
ّ
أم غ������ر عرب������ي عربّي������ا كان ا

نزوعه اإىل التجدي������د ال�شعرّي، وبني �رورة 

الوف������اء للتقاليد ال�شعري������ة العربية املوروثة، 

أراد اأن يحظى بر�شى النقاد املحافظني  اإذا ا

وجمهور ال�شعر من اخلا�ّشة والعامة.

كثار  وقد مّثل الحتفال بفنون البديع والإ

أ�شكال  ياغة ال�شعرية اأحد اأهم ا منها يف ال�شّ

التجدي������د عند ال�شع������راء املحدثني. واأ�شبح 

م�شطلح »البديع« عالمة فارقة بني �شعريتني، 

وبني ع�ري������ن من ال�شع������ر العربي القدمي، 

وهما: �شع������ر القدم������اء، و�شع������ر املحدثني. 

وُطرح������ت ق�شايا فل�شفي������ة وجمالية هاّمة، 

مثل: »القدم واحلداثة«، و»الّطبع وال�شنعة«، 

و»ال�شعر والفل�شف������ة«، و»ال�شعر واخلطابة«، 

و»الو�شوح والغمو�������ض«، من خالل املعاجلة 

النقدية لتل������ك اخل�سومة الفّنية التي ن�سبت 

بني اأن�سار �ساعري������ن حمدثني كبريين، هما: 

أبو مت������ام والبحرتي. ويعّد كت������اب »املوازنة  ا

ب������ني �سعر اأبي متام والبح������رتي« للح�سن بن 

م������دي )ت371ه�( اأهّم م�سدر نقدّي  ب�رس الآ

رائد، تناول تل������ك الق�سايا النقدية ال�سائكة 

الت������ي �سغلت ال�سعراء والنقاد ومتلقي ال�سعر 

آنذاك. ا

مدّي - يف كتابه »املوازنة«- من  وينطلق الآ

أّن ال�ّساعرين  قناعة قد قّرت لديه، مفادها ا

 )ت231ه�( 
ّ
أب������ا مّتام حبيب بن اأو�س الّطائي ا

 
ّ
أبا عبادة الوليد بن عبيد البحرتّي الّطائي وا

)ت284ه�( متمايزان ل مت�ساويان، »واإن كان 

كثري من الّنا�س قد جعلهما طبقة، وذهب اإىل 

. ومدار 
)2(

امل�ساواة بينهما، واإّنهما ملختلفان«

هذا الخت�الف وه��ذا الّتفا�س�ل ينح�و - يف 

 ال�ّسعر، 
ّ
ّنه »اأعرابي أيه- ل�سالح البحرتّي، لأ را

وائ������ل، وما فارق  مطبوع، وعل������ى مذهب الأ

عمود ال�ّسعر املعروف، وكان يتجّنب الّتعقيد 

 .
)3(

ال������كالم«  
ّ
ووح�سي لف������اظ  الأ وم�ستك������ره 

فات، كان اأن�سار  أ�سا�س من هذه ال�سّ وعل������ى ا

ع������راب وال�ّسعراء  البحرتي »هم الكّتاب والأ

، اّلذين تعّودوا 
)4(

أه������ل البالغة« املطبوعون وا

مطبوع ال�ّسع������ر واملعاين املك�سوفة اّلتي تفهم 

دون عناء، فتح�سل اللّّذة من ال�ّسعر.

أب������و مّتام الّطائي فق������د ترك - يف  أّم������ا ا ا
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وائل، واحتذى حذو  مدّي- طريقة الأ راأي الآ

ال�ّساع������ر م�سلم ب������ن الولي������د )ت208ه�( يف 

الحتفال بالبديع، وبالغ يف ال�ّسغف باألوانه، 

حّتى �س������ار فيه ن�سيج وح������ده، فانحّط عن 

ّن������ه »�سديد التكلّف، �ساحب  درجة م�سلم، لأ

لفاظ واملعاين، و�سعره ل  �سنعة، وي�ستكره الأ

وائل، ول على طريقتهم؛ ملا  أ�سع������ار الأ ي�سبه ا

فيه من ال�ستعارات البعيدة، واملعاين املوّلدة، 

فهو باأن يكون يف حّيز م�سلم بن الوليد ومن 

أ�سب������ه، وعلى اأيّن ل اأجد  ح������ذا حذوه اأحّق وا

ّنه ينحّط عن درجة م�سلم،  من اأقرنه ب������ه، لأ

ل�سالم������ة �سعر م�سلم وح�س������ن �سبكه و�سّحة 

أبا مّت������ام قد اأفرط  أّن ا . ويب������دو ا
)5(

معاني������ه«

أّدى اإىل دّقة  يف طلب البدي������ع وت�سّنعه، مّما ا

معاني������ه وغمو�سها، فا�ستحّق - بذلك- هذا 

مدّي،  احلك������م القا�سي م������ن ناقد كب������ري كالآ

حيث جعل������ه دون البح������رتي ودون م�سلم بن 

 مع 
ّ
الولي������د، حني و�سعه يف ت�س�������اّد مذهبي

عمود ال�ّسع�ر اأوطريقة العرب يف ال�سعر؛ اإذ 

أّمة، ويف  اإّن »دقي������ق املعاين موج������ود يف كّل ا

كّل لغ������ة، ولي�س ال�ّسعر عند اأهل العلم به اإّل 

ح�سن التاأّتي، وقرب املاأخذ، واختيار الكالم، 

لف������اظ يف موا�سعه������ا، واأن يوَرد  وو�س������ع الأ

املعنى باللّفظ املعتاد فيه امل�ستعمل يف مثله، 

واأن تكون ال�ستعارات والّتمثيالت لئقة مبا 

ا�ستعريت له وغري منافرة ملعناه؛ فاإّن الكالم 

ل يكت�س������ي البهاء والّرون������ق اإّل اإذا كان بهذا 

.
)6(

الو�سف، وتلك طريقة البحرتّي«

اإذاً، لق������د اأ�سب������ح الولي������د ب������ن عبي������د 

الّطائي ال�ّساعر احلا�������رس يف عمود ال�ّسعر، 

واملنتم������ي اإليه، واملمثل ل������ه، وبات حبيب بن 

أو املغّيب،   ال�ّساعر الغائ������ب ا
ّ
أو�������س الّطائ������ي ا

والاّلمنتمي، واخلارج عن هذا العمود. ومن 

بي مّتام معا�رسه ابن  مدّي، ت�سّدى لأ قبل الآ

 )ت231ه�������(، فاأخرجه من زمرة 
ّ
عراب������ي الأ

�سعراء العرب، واأزرى ب�سعره، حني قال: »اإن 

.
)7(

كان هذا �سعرا، فكالم العرب باطل«

مدّي ل ي�ستنكف عن  ومن الوا�سح اأن الآ

ربط قواعد عمود ال�ّسع������ر بطريقة ال�ّساعر 

 يف نبذ املنطق يف 
ّ
البحرتّي ومذهبه الفّن������ي

ال�ّسعر، واإيثاره انك�س������اف املعاين، وميله اإىل 

الّتطويل والّتف�سيل.  ب������دل  �سارة،  اللّمح والإ

أّنه ل يرى غ�سا�س������ة، يف تاأييد موقفه  كم������ا ا

الّنقدّي من �سعر اأبي مّتام، بال�ست�سهاد بتلك 

أب������ان فيها البحرتّي  بي������ات امل�سهورة اّلتي ا الأ

:
)8(

عن مذهبه ال�ّسعرّي، حيث قال

َك��ّل��ْف��ُت��م��وَن��ا ُح������ُدوَد َم��ن��ط��ِق��ُك��ْم

دِقِه َكِذُبْه يف ال�ّسعِر ُيْلَغى َعن �سِ

باْل� َي��ْل��َه��ُج  ال��ُق��ُروح  ُذو  َي��ك��ْن  ومَلْ 

���َم��ن��ط��ِق َم���ا َن���ْوُع���ُه وم���ا ���َس��ب��ُب��ْه؟

����س���ارُت���ُه ���ْع���ُر مَل�����ٌح ت��ك��ف��ي اإِ َوال�������سّ

ُخ��َط��ُب��ْه َل���ْت  ُط���وِّ ِب��ال��َه��ْذِر  ولي�ص 
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فالبح������رتي مل ير�������س لنف�سه 

أ�سري مذهب اأبي مّتام  اأن يك������ون ا

ال�ّساعر الكبري، فعّر عن �سيقه 

باإقح������ام املنطق يف ال�ّسعر، وعن 

كف������ره ب������ه، واأعلن ع������ن قناعته 

ال�ّساع������ر  نه������ج  بال�ّس������ري عل������ى 

 الكب������ري ذي الق������روح 
ّ
اجلاهل������ي

امرئ القي�������س بن حجر الكندي 

ي������زال  ل  واّل������ذي  )ت560م(، 

�سع������ره يحظى - عن������د ال�ّسعراء 

والحتذاء،  بالّتقدمي  املحدثني- 

دون اأن يك������ون قد عرف املنطق 

الفل�سف������ة  أو  ا ماهيت������ه،  ول 

ومقولتها. فال ي�سرتط يف جودة 

ال�ّسعر بناوؤه على �سدق الق�سايا 

اّلت������ي يتناولها ال�ّساعر، وقيا�سها 

مبقّدم������ات املنط������ق وا�ستدللت������ه. فال�ّسعر 

»يكفي فيه الّتخيي������ل، والّذهاب بالّنف�س اإىل 

أّن طبيعة  . كما ا
)9(

ما ترتاح اإليه من التعليل«

ال�ّسعر - يف راأي البحرتّي- تقت�سي اختزال 

أو املوق������ف الوجدايّن، واإجماله يف  الّتجربة ا

ملحة خاطفة تبوح مبكنون نف�س ال�ّساعر، يف 

غ������ري حاجة اإىل ط������ول ال�ستق�ساء للمعاين، 

وت�سقيق الّتفا�سيل املك������رورة اململّة، واإطالة 

الق�سائد يف هذر زائد يذهب مبتعة ال�ّسعر، 

قناع  ويحّول������ه اإىل خطب������ة تعتم������د عل������ى الإ

واملبا�������رسة والّتقرير. وق������د اأو�سح البحرتّي 

:
)10(

نهجه اخلا�ّس يف تعاطي البديع، فقال

�َسْك� َم���ا  ال��ب��الَغ��ِة  ِم���َن  ن��ظ��اٍم  يف 

َف���ري���ِد ِن����ظ����اُم  اأّن��������ُه  اْم����������ُروؤٌ  َك 

��ا وب����دي����ٌع ك����اأّن����ه ال�����ّزه�����ُر ال�����سّ

ح��ُك يف روَن���ِق ال��ّرِب��ي��ِع اجَل��دي��ِد

ُيْخ� ال�ّسمع ما  ُم�رسٌق يف جوانِب 

��ت��ِع��ي��ِد ����ِل���ُق���ُه َع�������ْوُده َع���ل���ى امُل�����سْ

ل�������دَّ ب��اأَل��َف��ا ُح���َج���ٌج ُت���ْخ���ِر����ص االأَ

املَ���ع���ُدوِد ك��اجل��وَه��ِر  ُف������راَدى  ٍظٍ 
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��ل��ْت��ه��ا ال���َق���وايف وَم����َع����اٍن ل���و َف�����سّ

َه���ّج���َن���ْت ���س��ع��َر َج�������ْرَوٍل وَل��ِب��ي��ِد

اختَياًرا الكالِم  ُم�سَتْعَمَل  ُح��ْزَن 

���ْع���ق���ي���ِد ������ْ�َ ُظ���ل���م���َة ال���تَّ ������نَّ وجَتَ

��ف��َظ ال��ق��ري��َب َف���اأَدَرْك���� َوَرك����ْ�َ ال��لَّ

�����َن ب����ِه َغ����اي����َة امُل��������راِد ال��َب��ع��ي��ِد

فالبديع امل�رسق املنمنم واملوقع - عنده- 

لف������اظ امل�ستعملة ال�ّسهلة والعذبة  هو تلك الأ

وال�ّسليم������ة م������ن التكلّف، مع �سّح������ة ال�ّسبك 

وح�سن الّتاأليف، »مّما يزيد املعنى املك�سوف 

به������اء وح�سنا ورونقا، حّت������ى كاأّنه قد اأحدث 

. وهذا 
)11(

في������ه غرابة مل تكن، وزيادة مل تعهد«

املعنى املك�س������وف وامل�ستغ������رب يف اآن واحد 

مدّي- م������ع القوايف املحكمة  - عل������ى راأي الآ

غري املقحمة، هو الكفيل با�ستمالة متذّوقي 

ال�ّسع������ر القدمي اإىل تف�سي������ل �سعر البحرتّي 

أ�سعار ال�ّساعرين املخ�رسمني الكبريين:  على ا

لبيد بن ربيعة العامرّي واحلطيئة جرول بن 

.
ّ
اأو�س العب�سي

فالبح������رتي ل يبتغ������ي كّد ذهن������ه وذهن 

املتلّقي �سعيا اإىل املعاين الّدقيقة والغام�سة، 

أّول واأخريا- باإمتاع  حوا�ّس  بل هو مهموم - ا

هذا املتلّقي، ب������دًءا ب�سمعه؛ لذا، فهو يختار 

ألفاظه بعناية الب�ستايّن اّلذي يح�سن تن�سيق  ا

أزه������اره يف حديقته، ليح�سل  ألوان ا اأو�ساع ا

 ع������ر تاآلف 
ّ
عل������ى ذل������ك الّتناغ������م الّداخلي

احل������روف والكلم������ات، واّل������ذي ين�سجم مع 

املو�سيقى اخلارجّية يف 

مو�سيقّية رائعة. وحينئذ، ي�سدق فيه ما 

أراد اأن ي�سعر  ثري )ت637ه�(: »وا قال اب������ن الأ

.
)12(

فغّنى«

يوان  والبح������رتّي، يف �سينيته »يف و�سف اإِ

أ�سند توفري تلك املو�سيقية اخلا�ّسة  ك�رسى«، ا

 
ّ
التي مّيزت �سعره اإىل رنني »ال�سني« ال�سجي

بيات: من حرف »ال�سني«  املنبعث من حنايا الأ

املتكّرر يف القافية، ومن اإيقاع »ال�سني« داخل 

ه؛  �ساعة ذلك اجلّو احلزين يف ن�سّ بيات، لإ الأ

 
ّ
فهو »حري�س على اأن يكون اجلر�س ال�سوتي

لفاظه معّرا عن معانيه وموحيا بها«)13(.  لأ

ي�سّور الوليد بن عبي������د ماأ�ساته يف العراق، 

:
)14(

فيقول

َنف�سي �ص  ُيَدنِّ عّما  ي  َنف�سِ ْنُت  �سُ

���ع���ُت َع���ن َج����َدا ُك���لِّ ِج��ْب�����ِص َوت���َرفَّ

ه� الدَّ َزْع��َزع��ِن��ي  ِح��ني  ا�سكُت  َومَتَ

ي َوُنْك�سِ ي  ِلَتْع�سِ ِمنه  اْلِتما�سا  �ُر 

ِعندي الَعي�ص  َبابِة  �سُ ِم��ن  ُب��َل��ٌغ 

َبخ�ِص َتطفيَف  ���اُم  يَّ االأَ َفتَها  َطفَّ

َم����اَن اأ���س��ب��َح حَم��ُم��و َوَك�������اأنَّ ال����زَّ

خ�����صِّ خ�������صِّ االأ اًل َه�����واُه م���َع االأَ

ائ���ي ال���ِع���راَق ُخ��ّط��ُة َغ���ْ�ٍ ���رِتَ وا����سْ

��اَم َب��ي��ع��َة َوك�����ِص َب��ع��د َب��ي��ِع��ي ال�����سَّ
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هكذا، ا�ستطاع البحرتّي اأن ي�سحر النّقاد 

أو املتفّتحني  القدام������ى - املحافظني منه������م ا

على اجلديد-  مبو�سيقّية �سعره، واأن يقنعهم 

مبذهبه ال�سعرّي الّطريف، والقائم على اأخذ 

عفو املعاين، مع الحتف������ال ال�ّسديد برتكيب 

لفاظ تركيبا �سحريا موؤّثرا، ياأخذ باألباب  الأ

ال�ّسامعني، كلّما ا�ستعادوا ال�ستماع اإىل �سعره؛ 

ج������ل ذلك، و�سف عبد القاهر اجلرجاين  ولأ

)ت471ه�������( ق�سائده اجلياد باأّنها »الوا�سلة 

.
)15(

اإىل القلوب من غري فكر«

وم������ع ال�ّسهول������ة والو�س������وح وال�ّس������ريورة 

التي اّت�سم بها �سع������ر البحرتّي، فاإّنه مل ي�سلم 

عرا�س عن  �سعره من بع�س  من الّنق������د والإ

حيان، فرّد عليهم  معا�رسيه، يف قليل من الأ

يف �سيق �سديد و�سخرية لذعة قا�سية، مّتهما 

اإّياهم ببالدة احل�ّس والغفلة، واجلهل ب�سنعة 

 :
)16(

ال�ّسعر ومعاناة ال�ساعر، حيث قال

َو�َسٍن َذِوي  اأق��واًم��ا  ْعِر  بال�سِّ اأَُه���زُّ 

يِف ما �َسَعُروا ُبوا بال�سَّ يف اجَلهِل َلو �رسُ

َعَليَّ َنحُت القوايف ِمْن َمقاطعها

الَبَقُر َتْفَهم  اأَن  َل��ُه��ْم  َع��ل��يَّ  َوَم���ا 

فهذا الّنقد اّلذي رف�سه البحرتي رف�سا 

حا�سم������ا، ل يعّد �سيئا مذك������ورا باملقارنة مع 

حكام العامة  الّنقد اّلذي ل هوادة في������ه والأ

التي كانت تزري ب�ساعرية اأبي مّتام، لغرابة 

مذهب������ه وغمو�س �سعره، يف زع������م اللّغويني 

والنّق������اد املحافظ������ني، مّم������ا كان يحوجهم 

أبو  اإىل ك������ّد الّذهن لفهم معاني������ه. وقد عّر ا

 عن رف�سه لغمو�س 
ّ
عرابي العميثل ال�ساعر الأ

معاين اأبي مّتام وبع������د ا�ستعاراته، فقال له: 

»مل ل تق������ول من ال�سعر م������ا يفهم؟ فرّد عليه 

على البديهة: واأنت، مل ل تفهم من ال�ّسعر ما 

.
)17(

يقال؟ «

والّظاهر - من خالل هذا الرّد املفّحم- 

أّن حبيب������ا الّطائي كان مقتنعا متام القتناع  ا

بخ�سو�سية املذهب ال�سع������ري اّلذي اختاره 

�سوات  لنف�س������ه، لذا مل يكرتث كث������ريا لهذه الأ

الطاعن������ة يف جممل �سعره؛ اإذ كان يعلم - يف 

أّنه �سيجد التقدير والت�سجيع  ق������رارة نف�سه- ا

ف������وة املثّقفة ثقاف������ة ع�رسية  من ل������دن ال�سّ

عميق������ة يف احلوا�رس العربي������ة، وهم »اأهل 

املعاين وال�سع������راء اأ�سح������اب ال�سنعة، ومن 

.
)18(

 الكالم«
ّ
مييل اإىل التدقيق وفل�سفي

فاأبو مت������ام »مل يراهن على قارئ مطمئّن 

أه، بل ذه������ب اإىل قارئ يق������ف اأمام  ملا يق������را

الن�ّس حمّمال بالّده�س������ة وبال�سوؤال. وم�ساألة 

»الفهم«، الت������ي طرحت يف �سعر اأبي متام، مل 

تك������ن اإّل اإحدى الق�ساي������ا الناجتة عن ن�ّس 

َ تركيبه، وَخ������َرَج عن منط �سابق يف بناء  َغريَّ

.
)19(

ور وت�سكيلها« ال�سّ

فاأبو متام، ك�ساعر حمدث عا�س يف ذلك 

عراق والثقافات،   املتعّدد الأ
ّ
املجتمع العّبا�سي
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كان عليه اأن يناف�������س معا�رسيه من ال�سعراء 

دباء والعلماء والنّقاد يف ا�ستيعاب الرتاث  والأ

�سالمي، وتراث اليونان والفر�س  العربي والإ

والهن������ود املرتجم اإىل العربية م������ن الفل�سفة 

�سافة  داب، ليحّقق ل�سعره تلك الإ والعلوم والآ

ب������داع املن�سود واملواك������ب حلركية  وذل������ك الإ

قالع احل�ساري يف جميع املجالت. الإ

 اأمن������وذج لل�ساعر 
ّ
أب������و مّت������ام الّطائ������ي فا

احل�������رسّي املثّقف ثقاف������ة متنّوعة وعميقة، 

واّلذي ميّثل القطيع������ة احلا�سمة مع اأمنوذج 

 
ّ
ال�ّساع������ر الب������دوي القدمي. فه������و دليل حي

على النتقالة احلقيقية من ع�رس امل�سافهة 

والّرواي������ة، اإىل ع�������رس التدوي������ن والق������راءة 

والتاأليف. فلم يع������د ال�ساعر املبتدئ بحاجة 

اإىل م�ساحبة �ساعر كبري يحفظ عنه ويروي 

أو  له، بل علي������ه مدار�سة الّدواوي������ن املفردة ا

�سعار ال�ّسابقني، والحتذاء عليها  اجلامعة لأ

وىل، ث������ّم جتاوزه������ا بح�سب  يف مرحلت������ه الأ

بداعّي������ة والّثقافّي������ة. فق������د وىّل  قدرات������ه الإ

ع�رس الّطبع كما ينعت������ه النّقاد املحافظون، 

نعة والّت�سنيع، ملواكبة  وحّل حملّه ع�رس ال�سّ

د  الّنه�سة احل�سارية ال�ّساملة، ومواءمة تعّقّ

احلي������اة ومطالبها امل�ستج������ّدة يف احلوا�رس 

داب والفنون. العربّية املزدهرة بالعلوم والآ

أب������و مّت������ام - بذكائ������ه الفذ  وق������د اأدرك ا

قح������ام املبا�������رس ملقولت  أّن الإ �سي������ل- ا والأ

الفل�سفة على الن�ّس ال�ّسعرّي، ل ي�سنع �سعرا 

جّيدا وجديدا. ولذا، فقد ناأى بنف�سه عن اأن 

يكون جمّرد مرّدد ملفردات فل�سفية خمتزلة. 

أبو مّتام من مطالعاته  أّن ما اأفاده ا ويف ظّننا، ا

الفل�سفية، هو ذل������ك التفكري اجلديّل، اّلذي 

مّكن������ه من اأن ينظ������ر - بعم������ق- اإىل احلياة 

ف������كار يف تناق�ساتها  �سياء والأ حياء والأ والأ

مور  أّن الب�س������رية يف الأ املختلف������ة؛ فيب������دو »ا

الّنظرية ق������د تزيد يف عمق نفاذ الفّنان ويف 

. ومن ثّم، فالّراجح - عندنا- 
)20(

اّت�ساع مداه«

أبي مّت������ام من الفل�سفة كانت اإفادة  أّن اإفادة ا ا

فّني������ة، عّمقت فّن������ه ال�ّسع������رّي، وكّونت لديه 

مذهبا خا�سا يف البدي������ع، مّيزه مّمن �سبقه 

أو ج������اوؤوا بعده.  من ال�سع������راء، اأو عا�رسوه ا

 يبح������ث عن تلك 
ّ
وق������د راح حبي������ب الّطائي

اللّغ������ة اخلا�ّسة التي تنا�سب تفكريه اجلديّل، 

فوجده������ا يف لغة البديع اّل������ذي ازدهر بني 

أ�سماه  �سع������راء ع�رسه، ثّم ا�سطلح عليها مبا ا

�سداد«. »نوافر الأ

أبو مّت������ام ق�سايا  فل�سفّية يف  اإذاً، مل ي������رث ا

�سعره، يف ما نعلم، ولكّن مطالعاته الفل�سفّية 

اأن�سجت فكره، فغايرت نظرته اإىل اللّغة واإىل 

ال�ّسعر نظرة اأ�سالفه العرب؛ فاأ�سبح �ساعرا 

جديدا يَن�سد �سعرا جديدا، بل اأ�سحى يعتنق 

مذهب������ا فّنّيا جديدا، يعيد الّنظر يف عالقته 

ألفاظ اللّغة وتراكيبها  مع اللّغة. فهو يتناول ا
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املاألوفة ب�سكل خمتلف، فينتج دللت جديدة 

ويفّجر طاقات كامنة يف اللّغة، يف م�ستواها 

أبو مّتام  ؛ ومن ه������ذا ال�ّسبيل، َفِهم ا
ّ
بداعي الإ

: اللّغ������وّي وال�ّسعرّي، 
ّ
وف������اءه لرتاثه العرب������ي

وجتاوزه له. فلم يقل �ساعرنا معاين فل�سفّية 

دخيل������ة برتاكيب عربّي������ة موروثة، ب������ل قراأ 

الفل�سفة، فتاأثر بها تفكريه، وتغذت بها ملكته 

بداعّي������ة، وت�رّسب ه������ذا التاأثري اإىل �سميم  الإ

ألفاظه غريبة، وتراكيبه  ن�سيج �سعره؛ فبدت ا

معقدة، و�سوره غام�س������ة، تكّد ذهن املتلّقي 

العادي واملخت�ّس بال�ّسعر على ال�ّسواء.

هكذا، �سار �سعر اأبي مّتام غري م�ست�ساغ 

 املحافظ؛ فو�س������م بالّتعقيد 
ّ
للذوق العرب������ي

�سال������ة العربّية  والغمو�������س، والبع������د عن الأ

مدّي يف و�سع  والبالغة العربّية. ومل يتوان الآ

 يف منزلة م�سطربة بني 
ّ
أب������ي مّتام الّطائ������ي ا

أّنه اإن  ال�ّساعر والفيل�سوف، وحّجته يف ذلك ا

كان ال�ّساعر »يعتمد دقيق املعاين من فل�سفة 

أو اأدب الفر�س، ويكون  يونان اأو حكمة الهند ا

أك������رث ما يورده منها باألف������اظ متع�ّسفة ون�سج  ا

م�سط������رب، واإن اّتف������ق يف ت�ساعي������ف ذلك 

�سيء من �سحي������ح الو�سف و�سلي������م الّنظر، 

قلنا له: ق������د جئت بحكم������ة وفل�سفة ومعان 

أو  لطيفة ح�سنة، فاإن �سئت دعوناك حكيما، ا

�سّمين������اك فيل�سوفا، ولكن ل ن�سّميك �ساعرا، 

ّن طريقتك لي�ست على  ول ندع������وك بليغا؛ لأ

طريق������ة الع������رب، ول على مذاهبه������م، فاإن 

�سّمين������اك بذل������ك مل نلحقك بدرج������ة البلغاء 

مدي ل  . فالآ
)21(

ول املح�سن������ني الف�سح������اء«

يري������د اأن يحظر على ال�ّساعر ال�ستمداد من 

جنبّية، ما مل يخرج على  الفل�سفة واحلكمة الأ

طريق������ة العرب وبالغة الع������رب، يف »اإ�سابة 

املعنى واإدراك الغر�������س باألفاظ �سهلة عذبة 

م�ستعملة �سليمة م������ن التكلّف كافية، ل تبلغ 

الَه������ذر الّزائد على قدر احلاجة، ول تنق�س 

.
)22(

نق�سانا يقف دون الغاية«

أبا متام، ح������ني حّكم العقل  أّن ا واحل������ّق ا

وح������ده يف توجيه عملي������ة �سناع������ة ال�ّسعر، 

وعم������د اإىل املزاوجة ب������ني الّت�ساّد واجلنا�س 

ألوان  والّت�سوي������ر وامل�ساكلة وب������ني الفل�سفة وا

أ�ساع الغمو�س  �سيلة والوافدة، قد ا الثقافة الأ

يف كثري من �سعره. فالغمو�س خا�ّسة جديدة 

 املحافظ، اّلذي تعّود 
ّ
�سدمت الّذوق العربي

مطبوع ال�ّسع������ر واملعاين املك�سوفة اّلتي تفهم 

دون عناء، فتح�سل له املتعة من ال�ّسعر.

أينا- مل يكن  لك������ّن هذا الغمو�������س - يف را

غاية تفّرغ �ساعرن������ا لطلبها، واإمّنا هو �سفة 

أثناء بحثه عن تلك اللّغة  و�سمت �سع������ره، يف ا

أل������وان البديع،  اخلا�ّسة اّلت������ي تلّبي �سغفه با

وتر�س������ي تفك������ريه اجل������ديّل اّل������ذي ل يقنع 

بالوقوف عند ال�ّسط������ح، بل مي�سي اإىل �سر 

حوال. وقد نّوه  ف������كار والّنفو�س والأ اأغوار الأ



�لبحرتي و�أبو متام 

249 �لع���������������������دد  560    �أي�������������ار  2010

بتل������ك اللّغة اخلا�ّسة به، وا�سطلح عليها مبا 

أثناء مدحه  �س������داد«، يف ا أ�سماه »نواف������ر الأ ا

أبا عبد اهلل اأحمد ب������ن اأبي دوؤاد  القا�س������ي ا

:
)23(

يادّي، حيث قال الإ

ْح� وال�سَّ امل���وّدة  َغ��ْر���َص  َبَثْثُتْم  َق��ْد 

����ن���اِء يف َق���ل���ِب ُك����لِّ َق�����اٍر وَب�����اِدي

َن���داَُك���ْم وا  َوَودُّ ِع���ّزُك���ْم  ��وا  اأَْب��َغ�����سُ

َوِوَداِد ��ٍة  ِب��ْغ�����سَ ِم����ْن  َف����َق����َرْوُك����م 

���ٍد َرَب��ْق��ُت��ْم اَل َع��ِدْم��ُت��ْم َغ��ري��َب جَمْ

�������س������َداِد َن������َواِف������َر االأَ ُع���������َراُه  يف 

ورة الغريبة اّلتي اأبدعها عقل  فهذه ال�سّ

أب������ي متام، ل تنا�سب اإّل ذل������ك املجد الّتليد  ا

والك������رم الغري������ب اّل������ذي تناف������رت يف ذراه 

ّنه زرع الّت�ساّد والّتناق�س يف نفو�س  �سداد؛ لأ الأ

املكرمني م������ن �ساكني القرى والبوادي اجّتاه 

هذا الك������رمي املح�سن، بني حّبهم وانتجاعهم 

جل������وده، وح�سده������م وحقده������م عليه لعظم 

�رسفه؛ فال جزاء له - عندهم- على اإح�سانه 

اإّل هذه العاطفة امل�سطربة املتناق�سة.

أبو مت������ام لت�سوير حريق  وح������ني ت�سّدى ا

لة  قلعة عمورية الرومية، مل ين�س لعبته املف�سّ

:
)24(

�سداد«، حيث قال »نوافر الأ

َعاكفٌة لَماء  والظَّ الّناِر  ِمَن  وٌء  �سَ

َحى �َسِحِب وُظلمٌة ِمْن ُدخاٍن يف �سُ

فال�ّسم�ُص َطالعٌة ِمْن ذا وقد اأََفَلْت

ِب جُتِ ومَل  ذا  ِمْن  َواجبٌة  وال�ّسم�ُص 

ِبِه ُيطيُف  َمعموًرا  َمّيَة  َرْب��ُع  ما 

َغْيالُن اأَْبَهى َربًى ِمْن َرْبعَها اخَلِرِب

ْدِمنَي ِمْن َخَجٍل ْن اأُ وال اخُلُدوُد واإِ

ِب ِ ىل َناظٍر مْن خّدَها الرتَّ اأ�سَهى اإِ

ِبها الُعيوُن  مّنا  َغِنَيْت  �َسماجٌة 

عْن ُكّل ُح�سٍن َبَدا اأو َمْنَظٍر َعَجِب

وُح�����س��ُن ُم��ن��ق��َل��ٍب َت��ب��دو َع��واِق��ُب��ُه

ُمْنقَلِب �ُسوء  َعْن  َب�َسا�َسُتُه  َجاءْت 

فقد اأخذ يتالعب ب�س������وء الّنار الّطارئ 

ر�س العاكف������ة، واّلذي يتحّول  على ظلمة الأ

يف اأوج تاأّججه اإىل �سم�س طالعة بعد ال�ّسم�س 

فلة. ث������ّم يخبو �سوء الّن������ار، وتغلب عليه  الآ

ظلمة الّدخان، فريين على ال�ّسم�س الّطالعة 

يف اليوم التايل للمعركة، فيحيلها اإىل �سحى 

�ساح������ب ثقيل. وراأى �ساعرنا يف خراب قلعة 

له������ام ال�ّسعرّي  أغ������زر لالإ عموري������ة م�سدرا ا

واأقوى من الّديار املعمورة باحلبيبة العربّية 

أ�سهى  ب ا
ّ

أّن خّدها ال�ّساحب ال������رت »مّي������ة«، وا

للّنظر من اخلدود املوّردة حمرة من اخلجل؛ 

فقبُح وجه عّمورية جم������ال ثان لها، وُح�سن 

أّن م�رسع  جديد تتماّله عيون امل�سلمني. كما ا

الكف������ار و�س������وء عاقبتهم، يثل������ج �سدورهم، 

وي�سفي غيظ نفو�سهم.

لفاظ  هكذا، �سارت املعاين املطروقة والأ

املاألوفة تكت�س������ب الّطرافة والغرابة، منذ اأن 

 يعّد ال�ّسعر �سناعة باهظة 
ّ
تناولها عقل ذكي
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الّتكالي������ف، وعم������ال واعيا ل ي������رتك للّطبع 

واملوهبة وحدهما. فنحن مع �ساعر يعي وعيا 

دوات الفنّية التي يوظفها  علميا وعملّي������ا الأ

يف �سعره، بل اإّنه يوجد لها امل�سطلح املنا�سب 

دوات. لذا، كان  اّلذي ميّيزها من غريها من الأ

لزاما على املتلّقي اأن ي�ستعّد متام ال�ستعداد 

أبي مّت������ام الّطائي، ومعاناة  ل�ستقب������ال �سعر ا

قراءته، لكت�ساف ل������ذة ال�ّسعر كما ت�سّورها 

أبو مّتام نف�سه. واإّل فلريكن هذا املتلّقي اإىل  ا

طريقة البح������رتّي القائمة على اخلفيف من 

املع������اين، واإرهاف ال�ّسمع اإىل الكثري من رنني 

لفاظ واملو�سيقى ال�ّسجّية. الأ

ب لطرف  وحّتى نناأى بنف�سنا عن كّل تع�سّ

أو تف�سيل اأحد ال�ّساعرين  �سّد طرف اآخر، ا

خر، نقول: اإّن وجود جتربتني �سعريتني  على الآ

خمتلفت������ني اأو مت�ساّدتني، يتواءم متاما وتلك 

الّنه�سة احل�سارية الّزاخرة يف ذلك املجتمع 

أّن  عراق والثقافات. كما ا  املتعّدد الأ
ّ
العّبا�سي

ظهور �سعريت������ني متمّيزتني كان م�سدر حياة 

 الق������دمي. وكان ديوان 
ّ
وث������راء لل�ّسعر العربي

 وديوان الوليد البحرتّي منهلني 
ّ
حبيب الّطائي

ج������ل ال�ستلهام  ثّريْ������ن لل�ّسع������راء والنقاد، لأ

أّن ذينك  وال�ستمداد واملدار�س������ة. والّراجح ا

الّديوانني كان لهما اإ�سهام ما يف بروز �ساعر 

كبري كاأبي الّطّيب املتنّبي.
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البع������د الدويل للثقافة يغدو �سيئاً ف�سيئاً بعداً م�ؤثراً.. ويغدو كذلك �ساحة 

من������اورات غالباً م������ا تتح�سن خلف �س�اتر ال�سيا�س������ة التي قد حترك )القرار 

الثق������ايف( ب�سفته جزءاً من م�رشوعها ال�سيا�س������ي.. تَدخُل امل�سكالت الثقافية 

اإىل الدوائر الدولية فتكت�سب �سكاًل �سم�لياً، وتعرتيها تاأطرياٌت وا�سعة ي�سعب 

ا�ستدراُجها اإىل الفاعلية اإال نادراً..!! 

كاتبة وباحثة يف الرتاث العربي )�سورية(.

العمل الفني: الفنان علي الكفري. 

❁

ò

املراأة.. والقرار الثقايف العاملي

هل ثمة وعٌي اإن�ساين جديد؟؟

❁
د. بغداد عبد املنعم
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ولك������نَّ العاملَ يبحث حقاً عن نقاط يلتقي 

عليه������ا.. وعن حلظات اإن�ساني������ة.. وباعتبار 

اأن ه������ذا البحث لي�������س من مه������ام ال�سيا�سة 

�س������ًا.. فاإنَّ مثل هذه اللق������اءات ال تت�سكل 
اأ

اإال فوق دروب الثقافة حيث يتم االرتكاز اإىل 

اخل�سائ�������س العميقة للمثق������ف، باعتبار اأن 

ن�سان الكلي.. اأي  الثقافة ترتبط بح�سور االإ

بذل������ك احل�سور الذي ال يتنازل عن احلقوق 

واجلمالي������ات والبن������اء والتطوي������ر.. بذل������ك 

أةُ بداخله  احل�س������ور الكلي الذي تتحرك املرا

كجزء كائن يف كل احلركة..

وحني احلديُث يف ذلك ال �سك اأن )منظمة 

اأممية( حتمل عنوان الثقافة تت�سدر با�سمها 

ومب������ا ي�سدر عنها من عناوين وم�رشوعات.. 

وتتحقق عندها امل�ستويات العليا يف االت�سال 

اإحداثيات حركة  واملعلوماتية، فهي ت�س������كل 

وعمل فيما لو متَّ التحرك باأ�سلوب مدرو�س 

وعميق نحو الهدف املُراد..

قدمت اليون�سكو هذه املرة اإ�سارًة جديدة 

أة(  نوعاً م������ا حني �سلمت رئا�سته������ا اإىل )امرا

لتقول ب������اأن التغي������ري القادم الثق������ايف وغري 

أة في������ه دور حقيقي  الثق������ايف �سيكون للم������را

ب�سفتها فاعلًة ومبا�رشة..

أة عموم������اً دور عميق  فه������ل �سيكون للمرا

يرتبط بالكثافة الداخلية التي تتمتع بها..؟ 

وهل من املحتمل اأن العامل �سيعتمد عليها يف 

اإخراج ثقايف حقيقي مل�سكالت العامل النوعية 

وغري العادية..؟؟

أة يجب اأن  وب�سكل ع������ام اأعتقد اأن امل������را

تعمل على املناطق التي متَّ اإهمالها تاريخياً 

يف التفعيل الثقايف العاملي.. ويجب اأن تعمل 

بحقيقته������ا الداخلية الكثيف������ة من الحتواء 

واملرونة...

ر�سالة.. اإىل املراأة والعامل

ول م������رة منذ تاأ�س�س������ت الأمم املتحدة  لأ

أة(.. فخالل  تت������وىل اإدارة اليون�سك������و )ام������را

املوؤمتر الع������ام للمنظمة ويف دورته اخلام�سة 

ول- 2009(  والثالث������ني )6- 23 ت�رسي������ن الأ

متَّ انتخ������اب )اإيرين������ا بوكوف������ا( مديرة عامة 

للمنظمة خليف������ة لل�سيد كوي�سريو مات�سورا.. 

ع�ساء يف هذا  وراأت الغالبية م������ن الدول الأ

التعيني ب�سرياً مب�ستقب������ل ديناميكي، وبالغا 

قوياً ل�سالح امل�ساواة بني اجلن�سني.

ألقتها بعد توليها   الت������ي ا
)1(

  ويف كلمته������ا

ه������ذا املن�س������ب، ا�ستندت املدي������رةُ اجلديدة 

اإىل مرجعية فكري������ة اتخذتها حماوَر ملهمتها 

أولها –وهو البدهي واملُتَوقع– باأن  القادم������ة ا

توليها هذا املن�سب هو ر�سالة ثقة اإىل جميع 
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الن�س������اء يف الع������امل. واأعتق������د اأن الثقة التي 

تق�سدها مديرة اليون�سكو لي�ست اإل حقيقة 

أْن  أولية، يحيلُنا الدخ������وُل يف تفا�سيلها اإىل ا ا

نَّ توازنات دولي������ة لي�ست قليلة هي 
نقول ب������اأ

الت������ي اأدت اإىل نتيجة ه������ذا النتخاب.. واأن 

أية حماور ومهام �سيكون على  ال�ستغال على ا

ه������ذه اخللفية التوازني������ة ال�سيا�سية اإىل حد 

ولية مبنية  لي�س قليال..وهنا تكون اخلطة الأ

على احلنكة يف حتقيق اخرتاق اأولً لتحقيق 

هدف ثقايف حقيقي لحقاً..!! 

وكان ثم������ة اإ�سارة مهم������ة ذكرتها املديرةُ 

َهْت  أة، فوجَّ اجلديدة يف كلمته������ا لتمكني املرا

خطابه������ا اإليه������ا واأو�ستْها باأمري������ن يلزمان 

ن  التفعي������ل الثق������ايف: املعرف������ة وال�سلطة، لأ

الرت������كاز اإىل كليهما باآن مع������اً )باعتقادها( 

�سيوؤدي اإىل امل�سري والتقدم..

نَّ ال�ساح������ة الثقافي������ة 
أ ولك������ْن، اأعتق������د ا

العاملية )واإىل حد ما العربية( ازدحمْت مبثل 

م������ر لي�س بهذا  هذه املناق�س������ات، غري اأن الأ

الو�سوح.. ولي�������س بهذه ال�سهولة.. فغالباً ما 

يتحول املثق������ف اإىل موظف اأو مروِّج.. فهذه 

أة يتوجب نب�سها وقراءتها  التو�سية اإىل امل������را

تف�سيلي������اً، والتحري������ك ال�سرتاتيجي بحيث 

أة اإىل اجل������زء التقليدي من  ل تن�س������م امل������را

أ  العالق������ة ب������ني الثقافة وال�سلط������ة.. بل تبدا

بحياكة عالقة جدي������دة جتل�س فيها الثقافة 

نها م�سدر التخليق والتحفيز  على العر�س لأ

ن�سانية. والتن�سيط امل�ستمر يف احلقيقة الإ

أة.. ولكونها  ولكون )املديرة اجلديدة( امرا

ر�س )بلغاريا(  من دول امل�ست�سعف������ني يف الأ

فاإنه������ا تدعو اإىل )احلذر م������ن العوملة( ولعل 

هذا املح������ور من اأهم املح������اور الفعلية التي 

ن اخل�سو�سيات  ميك������ن ال�ستغال عليه������ا لأ

احل�ساري������ة يف الع������امل كث������رية واإح�ساره������ا 

ُقٍق يبدو حتمياً يف كثافة  وتوكيدها - مع حَتَ

الت�س������ال العامل������ي – وذلك يعن������ي اإمكانيًة 

جديدة لط������رح عناوين متكاثرة من الرتاثات 

ر�س وبيئاتها..  املادية وغري املادي������ة لأمم الأ

وتوكي������د ال�سمات اخلا�س������ة ولو متَّ ذلك ويف 

قل �سمن جمال حوار  الوقت احلا�رس على الأ

عوملي مفرو�س ومهيمن. 

أنه ثمة عناوين �ساطعة   وعلى الرغم من ا

�سكلت مهاماً اأممي������ة للثقافة واأ�سحت هذه 

عالم،  املهم������ات مت������ر بكثافة من نواف������ذ الإ

ممي������ة مبهمات  ل������ت ه������ذه املوؤ�س�سة الأ فُحمِّ

مي������ة، و�سوؤون  التعلي������م والرتبي������ة وحم������و الأ

املحيطات والعناي������ة مبو�سوع املاء، وت�سخري 

الرتاث  الف�سائي������ة خلدمة  التكنولوجي������ات 
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العاملي الثقايف والطبيعي، واإعالن 

مب������ادئ اأخالقي������ة بخ�سو�س تغري 

املن������اخ، والتنوع الثق������ايف واحلوار 

ب������ني الثقافات، واحلث على تعزيز 

الوعي بتاريخ احل�سارات والهتمام 

بال�سباب وثقافة ال�سالم.. 

كما بداأت هذه املنظمُة الأممية 

خري  برفع ال�سعارات، فهذا املوؤمتر الأ

كان �سعاره »التوطيد والنفتاح على 

رهانات امل�ستقبل« واأن املوؤمتر فر�س 

نف�س������ه »�سلطة مرجعي������ة حقيقية 

للتفك������ري والتب������ادل«.  ويف جم������ال 

أولويتنَْي  ا املوؤمت������ر  ح������دد  الثقافة، 

اثنتني: �سون واإدارة الرتاث املادي 

أ�سكال التعبري  وغري املادي، ثم تعزيز ا

الثقايف، واللغ������ات، والتعدد اللغوي واحلوار 

بني الثقاف������ات، واعتبار عام /2010/ عاماً 

أي�سا اإن�ساء  للتقارب بني الثقاف������ات. وتقرر ا

عدة مراكز مكّر�سة للرتاث ومو�سوعة حتت 

رعاية اليون�سك������و. وفيما يتعل������ق بالت�سال 

واملعلومات طلب املوؤمتر العام ال�ستمرار يف 

أن�سطة ل�سالح حرية ال�سحافة، واأكد  تنفيذ ا

من جديد دعم������ه للرنامج ال������دويل لتنمية 

الت�سال وحتقيق �سجل ذاكرة العامل. 

والتاأكي������د يف كل ه������ذه العناوي������ن على 

الأممي..وج������ٌه  داء  الأ ه������ذا  يف  وجه������ني 

يظه������ر اخل�سو�سيات ووج������ه يظهر الت�سابه 

وامل�سرتك..وهذه الرامج الوا�سعة دخلت يف 

)ولية( املديرة اجلديدة.. واأ�سحْت ر�سالتُها 

أة واإىل العامل ِحْماًل �سخماً يحتاج بعد  اإىل املرا

آليات تفعيل هائلة واإىل نوايا ل  اإعالن������ه اإىل ا

ن�سانية.    حترفها عن اأهدافها الإ

 خ�سائ����ص امل���راأة.. هل تنت���ُج وعيًا 

نوعيًا؟؟ 

أوُل اأدواِرها  أة( ا َل يف )ب�سرية املرا رمبا تَ�َسكَّ
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ال�سامي������ة يف ت�سديِر اجلم������اِل اإىل الطبيعة 

نَّ اجلماَل حركٌة وجتادل..ثُمَّ ارتقاء، 
أ حيُث ا

�سا�سي الفطري  وتاريخياً امتّد هذا الدور الأ

اإىل دوره������ا احل�س������اري دون اأن ميتلك هذا 

الدور حَقُه من التاأريخ والت�سجيل)2(!!..

�سا�سية والتي فيها  دواُر الأ كانت تل������ك الأ

ف ومنها ما يحم������ُل بعداً  احليات������ي ال�������رسِ

أدواٌر ذاُت  أي�ساً، ومنه������ا ا وظيفي������اً وجمالياً ا

نَّ 
أ أْن نقول ا طبيع������ٍة اأمومية كونية.. ويبق������ى ا

أة هي  دواَر القدمية – اجلديدة للمرا هذه الأ

ث������روةٌ تاأ�سي�سية تقوُم عليه������ا )حياةُ الوطن( 

بعاد احلياتية  ولكْن، تاأبى التط������وراُت يف الأ

أِةِ نف�سها اإل ب������اأن تطالَبها ببلورة ذاِتها  للمرا

أبعادها لتُكمَل لي�س الدائرةَ احلياتية  و�سقل ا

فح�سب، واإمنا الدائرة احل�سارية الثقافية.. 

بع������اد اخلامية امل�ستوية  واإنَّ النتقال من الأ

اإىل انحن������اءاِت وارتق������اءاِت التج�سيد.. هذا 

أة لي�س كائناً حياتياً  النتقال يخلُق من امل������را

أي�ساً.. وح�س������ب، بل كائناً ثقافي������اً و�سيا�سياً ا

نُه خالل ذلك لبد  كائن������اً �سانعاً للقرارات لأ

من اأن تكون املراأة يف مركز الفعل حتماً..

أة هي اأح������ُد طريف الثنائية  نَّ املرا
أ ذل������ك ا

ن�سانية مب�سكالتها البدائية  املولدة للحياة الإ

اإىل حروبه������ا الطاحن������ة.. واإىل عطاءاته������ا 

أةُ هنا لي�سْت  ر�س.. فامل������را املتنوع������ة على الأ

مفهوم������اً تنظريياً يُراُح ويُغ������دى به.. بل هي 

كياٌن يتح������رك يف تيارات القوانني والقوالب 

داري������ة والبانورام������ا املجتمعي������ة املدني������ة  الإ

باأختامها وتوقيعاتها..

ه������ل الثقاف������ة - مثلم������ا ال�سيا�سُة - هي 

 اأكرث 
ٌ
أة( ليغدو للعامل �سي التي حتتاُج اإىل )املرا

حقيق������ًة وحياًة وا�ستم������راراً..! وليغدو للعامل 

اأي�ساً ما هو اأهم بكثري من �سفك الدماء على 

قارعات الطرق..؟؟ 

أة احتياجاً  ن، حتتاُج )الثقافُة( اإىل املرا والآ

أك������رث مبا�رسًة.. رمب������ا كان اقتنا�ساً من تلك  ا

�سا�سي������ة ليغدو للعامل لوٌن  دوار العلوي������ة الأ الأ

اأكرث ه������دوءاً وحناناً..واأكرث اإيجابيًة.. يحتاُج 

أةُ احلقيقية( اإىل مراكز  العاملُ اأن تخرَج )املرا

مومي الراقي  أة بجوهره������ا الأ القرار..امل������را

أة امل�سنوعة على مقا�ساٍت ذكورية  ولي�س املرا

أيديولوجية.. أو ا حمدودة بخطوٍط  �سيا�سية ا

عالمي العربي واملراأة العنوان االإ

حارب������ت ال�سهيوني������ة بوجهه������ا النهائي 

الظاهر وغ������ري النهائ������ي املندم������ج بكوامن 

اأوروبي������ة واأمريكية حاربْت ب�رسا�سة جتاوزت 

كل احلدود و�سول اأي مر�سح عربي اإىل هذا 

املن�س������ب )اإدارة اليون�سك������و(.. وعلى الرغم 
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من التنازلت التي يقدمها احل�سور العربي 

نَّ التوازنات 
أ اأممياً ب�سكل ع������ام فاإين اأعتقد ا

املدرو�سة هي املطلوب������ة اأكرث من تنازلت ل 

أنها ل تفي������د.. بل هو اعتماُد  تفيد..وثَبُ������َت ا

 مدرو�س داخل هذه املنظمة وت�سدير 
ٍ
اإعالم

عالم������ي( املوؤث������ر يف العقليات  )العن������وان الإ

املحركة داخل مثل ه������ذه املنظمات الدولية 

)لوبي عرب������ي مقابل اللوبي ال�سهيوين(.. ف� 

مثاًل اللوبي ال�سهي������وين ي�ستغل بكثافة على 

ر  املجالت ال�سحفي������ة والتلفزيونية.. ويُ�َسدِّ

للحدي������ث يف م�سكلة قائمة كاتباً ح�سل على 

جائ������زة نوبل مث������اًل.. وهذه ق�س������ة تاريخية 

قدمية اتخذت ال�سهيونيُة فيها قراراً مبكراً 

بحي������ث مي�سكون مب�ساألة القرار حتى مرحلة 

ما قبل و�سوله اإىل الأمم املتحدة.. 

لقد متَّ و�س������ع �سعراء عامليني )من خارج 

املركزي������ة الغربية تقريباً( مثل طاغور وبابلو 

نريودا �سم������ن برامج عاملي������ة لالحتفاء بهم 

نه������م وح�س������ب تري������رات اليون�سكو ب�سدد  لأ

انتقائهم: باأنهم َعرف������وا من خالل ن�ساطهم 

دبي������ة كيف يواجهون  الن�س������ايل واأعمالهم الأ

تناق�س������ات النظام العاملي غ������ري املتكافئ.. 

وكي������ف ي�سكلون اإدراكاً جدي������داً ملجتمعاتهم 

ْف احل�سور  وللعامل عنها.. ولكْن، ملاذا مل يُ�سِ

أو  العرب������ي الثق������ايف يف اليون�سكو �ساع������راً ا

أديباً عربياً ميثل ه������ذه اجلغرافيا املركزية  ا

أمل يكن  ال�سا�سعة املمت������دة على قارتني معاً.. ا

أو اأديب عرب������ي عرف كيف  هن������اك �ساع������ر ا

يواجه تناق�سات النظام العاملي غري املتكافئ 

واأن يكّوَن اإدراكاً جديداً..بل ويحقق ح�سوراً 

أين ال������دور العربي العاملي املوؤثر  عاملياً..؟؟ ا

الذي ي�س������ع خطة واحدة حا�س������دة لتحقيق 

قرار يفيد منه الو�سع العربي كليًة؟؟

نَّ اإن�ساج ه������ذا احل�سور يكون 
أ ل �س������ك ا

برتكيز احل�سور العربي الأممي با�سرتاتيجية 

ُموَحدة يُعم������ل على تفعيلها الدائم وتت�سمن 

)ال������رتاث العربي( لي�������س بتناولته ال�سمولية 

ودفاعاته التقليدية، بل عر الرتكيز الدقيق.. 

مث������اًل: تقدميات من ال�سعر العربي ميكن اأن 

أ من ال�سعراء العرب الكونيني يف مرحلة  تبدا

�س������الم )املرحلة اجلاهلية(  ما قبل ظهور الإ

همية الكوني������ة العميقة ل�سعرهم  واإظهار الأ

)لواحد منهم اأو ملجموعة( وطرح ذلك �سمن 

أُذَن العامل..  م�سطلحات نقدية حديثة ت�سل ا

مثاًل: ام������روؤ القي�������س واللوح������ات ال�سعرية 

أة والبيئة.. امروؤ القي�������س وال�سيا�سة..  للم������را

ن�ساين يف �سعرية عنرتة بن �سداد..  البع������د الإ

وتقدميهم تقدمياً يليق مبا �سنعوا - والتخل�س 
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من العقد ال�سعبوي������ة والقوالب امل�سطلحية 

دبية ال�سيقة التي ُح�رسوا بها.. -  ومتابعة  الأ

ذلك باختيار �ساعر ميثل كل مرحلة تاريخية 

عالم������ي ال�سديد  عربية وط������رح تاأثريهم الإ

�سالمية حتى  وبقائهم يف الذهنية العربية والإ

ن.. ويكون ذل������ك �سمن حمور هو: متكني  الآ

ال�سع������راء العرب الكبار م������ن اللوحة العاملية 

�سم������ن �سياق ثقايف– اإعالم������ي.. ومتابعات 

تت�سمن �سنع ح�سوٍر لهم ثم تعميق، ومتكني 

هذا احل�سور ملجموع������ة كبرية من العناوين 

دارية.. عر  دبية والإ �سماء العلمي������ة والأ والأ

آلية ناجعة من الدخول يف امل�سطلح الأممي  ا

)الغربي( ثم اخلروج منه ورمبا عليه.. 

وخالل ذل������ك ال�ستغ������ال بكثاف������ة على 

أة  متكني وت�سحي������ح احل�سور التاريخي للمرا

العربية يف ت�سجيالت ومتابعات اليون�سكو.. 

اأجهزة  املَُحِدثات–  ابَات–  النَ�سَّ ال�ساعرات– 

التمري�س الت������ي كانت ترافق اجليو�س وكلها 

م������ن الن�س������اء )األ نالحظ كي������ف متَّ اإح�سار 

م ترييزا اإىل مرتبات  ا�سمي ج������ان دارك والأ

مريات باإطار جديد  عليا..(  - املل������كات والأ

�سطرة واإظهار املقدرة ال�سيا�سية  بعيداً عن الأ

والقيادي������ة عندهن باأحداث حم������ددة متاماً 

واإطالقها �سمن عناوين ذات اإيقاع اإعالمي 

ُن مكانته������ن التاريخية من  عامل������ي موؤثر مُيَكِّ

زلية  اخل������روج من الغ�س������اوات والتفاهات الأ

التي رزح������ْت حتتها...وهن������اك الطبيبات.. 

آليات التفعيل  وكل ذل������ك ومل ننتقل بع������د اإىل ا

أة العربية..!!  اأممي������اً للواقع احل������ايل للم������را

واعتبار ذلك مهمة ثقافية م�ستمرة للح�سور 

الثق������ايف العربي الر�سم������ي يف تك�سري الفكرة 

)ال�ست�رساقية( الكبرية والعميقة التي ابتناها 

أة العربية )وال�رسقية(  الغرُب عن ال�رسق واملرا

فكار اإعالمية  وذلك بو�سع برنامج تنفيذي لأ

جزئية وخط������ط جزئية م������ن ال�سرتاتيجية 

العامة.

ذلك يعني النتقال ال�رسيع ولكن الدقيق 

واملدرو�س م������ن �سوية ال�رسدي������ات التاريخية 

)�سوي������ة داخلي������ة( والتي ل تق������دم كثرياً من 

بداعية..  احلقائق اجلوهرية اأو احلقائق الإ

ومن ثم اخلروج من ال�سوية النقدية التقليدية 

والدرا�س������ات التي متت من������ذ نهايات القرن 

التا�س������ع ع�رس عليه������ا )وهي �سوي������ة داخلية 

أي�س������اً(.. والنتقال كذلك بعيداً عن ال�سوية  ا

ال�ست�رساقية، - وكل هذه النتقالت ل تعني 

الرم������ي والت�سيي������ع لكل ما �سب������ق، بل تعني 

جتاوزات نوعية اإىل عتبات جديدة - لن�سل 

عالمي������ة الت�سديرية الأممية  اإىل ال�سوية الإ
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آلياتها امل�ستمرة  )وهي �سوية خارجية( مع كل ا

بالتكاثر والتحديث واإ�سدار )العنوان العربي 

عالم������ي اجلدي������د( م������ن كل ذل������ك، ومنه  الإ

أة العربية  عالمي اخلا�س بامل������را العن������وان الإ

التاريخية ومن ثم احلديثة.. �سيكون ت�سديٌر 

متوا�سل ملجموعات من ال������روؤى وال�سحائب 

الت������ي ا�ستمرت باأمطاره������ا وتهطالها فرتات 

طويلة من عمرنا التاريخي..      

عالُم  أ الق������رُن اجلديد ارتبط الإ منذ بدا

ارتباطاً وثيقاً بكل �سيء.. وهو لي�س ارتباطاً 

أة يحمل  اإيجابي������اً دوم������اً، وارتباط������ه بامل������را

خ�سو�سيات متناق�س������ة واأحياناً متداخلة.. 

لكنه يف النهاية منحه������ا نافذة م�ستمرة مما 

نََه������ا مبدئياً من حتقي������ق ب�سعة اأهداف،  َمكَّ

اأحدها اأن هذه الناف������ذة قدمت لها مقداراً 

كبرياً م������ن املعلومات كان������ت يف كل الع�سور 

بَّاأة.. وقدم لها اإمكانية  تكرة وخُمَ ال�سابقة حُمْ

أي�ساً  مر ا الت�س������ال غري املحدود، وه������ذا الأ

كان حمتكراً اأكرث من ال�سابق واإىل حد بعيد.. 

أةَ م������ن اإظهار  ������َن املرا ع������الم كذلك، َمكَّ والإ

أدائها وعملها مما اأدى مع مرور الوقت اإىل  ا

حيازتها على ثقة النا�س واملتلقني واحرتامهم 

والتعام������ل معها وم������ع عملها تعام������اًل جدياً 

وفعالً.. وبداأت التقاليد التفكريية القدمية 

أة( بالنق�ساع �سيئاً ف�سيئاً..  املت�سكلة عن )املرا

وبداأت بالتحول التدريجي اإىل كائن اإن�ساين 

حقيقي..    

اأخريًا:

أولية..  ه������ي ت�س������اوؤلت.. ومقرتح������ات ا

حماول������ة يف ق������راءة ما حدث م������ن زاويتنا.. 

أر�َسلَ������ْت مديرةُ اليون�سك������و ر�سالًة اإىل  ولئ������ن ا

أة، واألقت على العامل بنقاط ثقافية كثيفة  املرا

يجابي������ات الوا�سعة والحتواء  قائمة على الإ

�سئلة:  ال�سامل.. فاإنَّ م������ن حقنا اأن نطرح الأ

ٌ اإن�سايٌن جديد حقاً..؟ وهل 
هل �سيُبنى وعي

 يف ذلك..؟ وهل 
ٌ
أة تاأثري نوعي �سيكون للم������را

�سيكون القرار الثقايف الأممي قاباًل للتنفيذ 

الفعل������ي..؟ وه������ل يتمكن احل�س������ور العربي 

الأممي من تعميق وتقوية وحتديث الفاعلية 

الثقافية العربية عاملياً؟؟.

الهوام�ش:

جاء يف خطاب التن�سيب الذي اأدلت به ال�سيدة بوكوفا:  -1

»اإن و�سويل لهذا املوقع الرفيع هو ر�سالة ثقة اإىل جميع الن�ساء يف العامل. اإنه اإ�سارة اإىل اأنه يجب اأن ي�سلن اإىل املعرفة واإىل 

ال�سلط��ة، حتى يتمكن من امل�ساهمة يف عطاء املجتم��ع، ويف م�سرية العامل«. واأكدت اأنها تريد اأن تن�سر الفهم باأنه ال 
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ية تنمية اأن تكون من دون العمل من اأجل امل�ساواة بني اجلن�سني. واأ�سافت »�سرق، غرب، �سمال، جنوب:  ميكن الأ

�ساأب��ذل اأق�سى جهدي حتى اأبني معابر ال حت�سى بني هذه اجله��ات من العامل، التي باتت مدرجة يف �سلم العوملة. 

رة، و�ساعدت املاليني من النا�ص على 
ّ
نها حتى واإن كانت حم��ر ه��ذه العومل��ة التي ينبغي اأن نبقى حذرين جتاهها، الأ

اخلروج من البوؤ�ص، فاإنها حتمل يف ذاتها خطر اللبا�ص املوحد لعاملنا املتنوع« واأكدت املديرة العامة اجلديدة على النوع 

ن�سانية  ن التنوع الثقايف واحلوار بني الثقافات ي�ساهم��ان يف ن�سوء وعي جديد باالإ ن�ساني��ة: »الأ اجلدي��د من الوعي لالإ

ن�ساين اإمنا هو �سغف   باإعادة بناء عاملنا.. بالن�سبة اإيل فاإن الوعي االإ
حي��ث يت�سالح العاملي مع املحلي، وعرب ذلك نبداأ

خالق كما يف امل�سوؤولي��ة االجتماعية واالقت�سادية. يتج�سد يف  بال�سم��اح واملعرف��ة وتنوع الثقافات. اإنه يرت�سخ يف االأ

خ�ص احرتام البيئة«. كرث عوزاً. اإنه يف �سلب االلتزام �سد التحديات اجلامعة، وباالأ م�ساعدة االأ

يف اللحظ��ات املهم��ة تغيب املراأُة عن فعل التاأريخ -اأي اأن تقوم هي بعملية التاأريخ-.. فيت�سوُه ح�سورها وُيْخَتَزل اإىل   -2

ْل حركُة املراأة العربية تاريخياً اإال نادراً، فتكاد تخلو كتُب الرتاجم والتاأريخ من اأ�سمائهن وذلك ال  اأبعد حد. مل ُت�سجَّ

�سباب وراء هذه الظاهرة حتتاج اإىل درا�سة منف�سلة، وقد يكون من االحتماالت  ميكن اأن يعك�ص احلقيقة ويبدو اأن االأ

ال��واردة:اأن الن�ساء اأنف�سهن مل يقمن بعمليات التاأري��خ فاأُْهِمَلْت اأ�سماوؤهن واأ�سبحت تلك  عادًة اأن ال تظهر اأ�سماُء 

ول ظهرت يف حياة الر�س��ول �سلى اهلل عليه و�سلم ويف املرحلة التالية  الن�س��اء، رغ��م اأن اأ�سماًء ن�سائية من ال�سف االأ

حني بداأ ت�سجيل احلديث وال�سنة.

كرث اأهميًة مل يذكر �سوى اأ�سماء اأربعة من اأعالم الن�ساء واللواتي عملن  ا الحقاً فاإنَّ معجماً تراجمياً عربياً لعله االأ مَّ
اأ  

اأحياناً يف �سلك ال�سفارات وال�سيا�سة..

انظر )على �سبيل املثال ال احل�سر(:

دباء، ياقوت احلموي: - معجم االأ

ج 1 �ص 219 – 220.

ج 1 �ص 274 – 275 – 276. 

 ج 16 من �ص 169 اإىل �ص 174.
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ن�سانية من اإبداعات خالقة اإىل يومنا هذا  اإن م������ا جاءت به احل�س������ارة الإ

ن�سان منذ وجوده على الكرة  تعود اإىل العمل الدائب وامل�ستمر الذي مار�سه الإ

أنتجه ه������و مطلب وكل ما ح�سل علي������ه من قيم ح�سارية  ر�سي������ة فكل ما ا الأ

ومكت�سف������ات جاءت من خالل موا�سلة العمل ولول العمل ملا ا�ستطاع اأن ي�سل 

اإىل هذا امل�ستوى احل�ساري الذي و�سل اإليه يف ع�رضنا احلا�رض.

باحث وخطاط �سوري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

الفن.. وفل�سفة اخلط العربي

❁
مع�صوم حممد خلف
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أق������دم الع�ص������ور لعب������ت الفنون   فمن������ذ ا

الت�صكيلية على اختالف حقولها دوراً حا�صماً 

آة  ن�صانية فه������ي مل تكن املرا يف املجتمع������ات الإ

الت������ي عك�صت ظ������روف جمتمعاته������ا فح�صب 

واإمنا كان������ت ومازالت كعامل تربوي مهم يف 

ن�صان والرفع م������ن م�صتواه الفكري  تربية الإ

والثقايف. 

والفن باملعنى العام هو جملة من القواعد 

أو  املتبعة لتح�صيل غاية معينة، جمال كانت ا

خ������را، اأو منفعة، فاإذا كانت هذه الغاية هي 

حتقيق اجلمال �صمي بالف������ن اجلميل، واإذا 

كان������ت حتقي������ق اخلر �صمي بف������ن الأخالق، 

واإذا كان������ت حتقيق املنفع������ة �صمي الفن بفن 

ال�صناعة.

للفن������ون حالة ثقافية  والت�صكيل العربي 

تت�صم������ن امل������وروث الجتماع������ي والدين������ي 

والقومي يف اإ�صارات رمزية وم�صامني هائلة 

ت�صتوعب جميع فئات املجتمع. 

نها  همية لأ  وهي على جانب كبر من الأ

النواة التي منه������ا تنطلق الفعاليات الثقافية 

والفني������ة يف اإعطاء زخم هائل للبناء الثقايف 

مة.  واحل�صاري لالأ

جيال وهي احلاملة  فالفنون هي ذاكرة الأ

لعبق احلياة من خالل ما تبوح به من ال�صعور 

بذواتن������ا، والتعرف على حقيق������ة م�ساعرنا، 

آة حقيقية للنف�س،  أ�سبه ما تكون مب������را فهي ا

تنعك�س على �سفحتها كل اأهوائنا وعواطفنا 

وانفعالتنا واأفكارنا. 

وهي ترجمة حقيقية للم�ساعر التي يتم 

خر ب�سورة يتداخل فيها الكم  �رسدها اإىل الآ

بجديات التي تكّون مادة هامة  الهائل من الأ

من مواد التخاطب والتفاعل والبناء. 

وجن������د اأن »جويو« ي������رى اأن الفن ن�ساط 

»جدي وثيق ال�سلة باحلي������اة، فال ميكن اأن 

عمال الفنية جمرد مظاهر ترف اأو  تكون الأ

مو�سوعات كمالية، بل هي �رسورات حيوية 

أن�سطة جادة ومو�سوعات نافعة، واملو�سوع  وا

الناف������ع يولد بع�س امل�ساع������ر اجلمالية لي�س 

نه يف الوقت نف�سه مو�سوع  نه نافع، ب������ل لأ لأ

جميل«. 

وهذا ما دفع »جون ديوي« اإىل الربط بني 

النظر والتطبيق وب������ني الفن اجلميل والفن 

الناف������ع؛ اإذ راأى اأن اأي فل�سف������ة اأو فهم للفن 

أ�سا�س  حمكوم عليها بالف�سل اإذا �سيّدت على ا

من الثنائيات الزائفة بني الفن والطبيعة اأو 

الفن والعلم، والفن اجلميل والفن النافع. 

ولكي يك�سف هذه الثنائيات الزائفة راأى 

�رسورة امل�سي نحو فهم حقيقي للفن يدمج 
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هذه الثنائيات يف وح������دة. وقد كان حر�سه 

على ربط الفن باخلرة هو الذي جعله يقيم 

أو الوحدة( بني النافع واجلميل  هذه العالقة )ا

أنهما ميثالن مظهرين من مظاهر  أ�سا�س ا على ا

ن�ساين الواحد. فالفنون اجلميلة  الن�ساط الإ

ذات اأهمية عملية، من وجهة نظر »ديوي« ل 

تقل عن بع�س ال�سناعات التكنولوجية. 

اإذاً فالف������رق بني العمل الفن������ي والعمل 

ال�سناع������ي ل يرج������ع اإىل خ�سائ�س حمددة 

أو العم������ل ال�سناعي واإمنا  يف العم������ل الفني ا

أو اإىل موقفنا جتاهه،  يرجع اإىل نظرتنا نحن ا

فقد يكون موقف������ا عمليا تارة وموقفا تاأمليا 

جماليا ت������ارة اأخرى. وه������ذا يف�سي بالطبع 

نية الت������ي ن�رسب فيها  أن������ه قد ميكن لالآ اإىل ا

اأو احلذاء الذي نلب�سه اأن يتحول اإىل عملني 

فنَي������ني مبج������رد اأن جنعل منهم������ا مو�سوعا 

للنظرة التاأملية اجلمالية.

والفن������ون تتن������وع وتتع������دد ويف النوعية 

بداعية لكت�ساف  دراك الإ تتاأكد عمليات الإ

دراك ي�سوق  اجلوه������ر واملتميز واملبهر ف������الإ

حاطة وال�سمول وا�ستنباط  مكان الإ عمق لإ لالأ

الدللت الفل�سفي������ة واجلمالية والتي ت�سكل 

روؤى الفنان الذي ينق�س اإبداعه املتجدد على 

أ�سكال ل  مفردات الزمن ولذل������ك انبج�ست ا

ح�رس لها من الفنون التي تعدت ال�سكل اإىل 

اجلوهر، 

ومل تهمل تلك الفنون اأي مادة طبيعية اأو 

أو تقني������ة اإل وتو�سلت بها وتعاملت  �سناعية ا

أو �سكاًل  معها يف تناغم مذهل ت������رز �سورة ا

ن�سان  أبد الدهر فناً معراً عن ذات الإ يظ������ل ا

وحد�سه وتطلعاته. 

فالفن هو الذخرية التي يقف عندها املرء 

م�سطبغاً برداء اجلمال، حيث تتكامل لديه 

الروؤي������ة يف الدخول اإىل ع������وامل خفية مل تكن 

يف احل�سبان، ونتيج������ة للحبكة الفنّية تندرج 

تلك العوامل لت�سكل رافداً اآخر يعطي للجوهر 

كرث قرباً اإىل الوجدان.  الثقايف ال�سورة الأ

وه������ي ترجمة حية للواق������ع الذي يعي�سه 

ن�س������ان بتفا�سيلها املختلفة، فالعمل الفني  الإ

هو انعكا�س للحياة الجتماعية والقت�سادية 

ي ح�سارة كانت، وكلما  أ�سا�سية لأ وهو دعامة ا

تطور الفكر الب�رسي وازدادت تطلعاته انعك�س 

ذل������ك اإيجاباً عل������ى النتاج الفن������ي، فتعددت 

�سوره وتو�سحت مالحمه، وتنوعت روؤاه. 

وهي لغة عاملية حتاور وتتجاوز كل احلدود 

أّياً كانت، وبالتايل فاإن  ول تع������رتف بالفوارق ا

املعار�������س الفنية جتوب الب������الد ك�سفري ميد 

يد املحب������ة وال�سالم من اأج������ل تفاهم اأعمق 
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أق������وى  و�س������الت ا

بني ال�سعوب.    

ن  لفن������و فا

بطبيعته������ا 

تدعو  التكوينية، 

وال�سمو  لالرتقاء 

وبن������اء  الروح������ي 

التوا�سل  ج�س������ور 

املبدع������ني  ب������ني 

م������ن  واملجتم������ع 

�رساقات  الإ خالل 

التي  يحاءات  والإ

جوهرها  تكتنف 

�سيل، لتاأخذ وزنها الجتماعي بني النا�س  الأ

يف �سياغ������ة هدفها وا�ستيع������اب م�سامينها 

ح�سن  نحو تغيري الواقع الذي نعي�سه نحو الأ

كمل.  جمل والأ والأ

كم������ا يعي�س الف������ن والفل�سف������ة جنبا اإىل 

جنب ف������ى �سباق حمم������ود من اأج������ل اإيجاد 

احلل������ول للم�س������كالت الب�رسية الت������ي تعانى 

�سع������دة كافة وقد  منه������ا املجتمعات على الأ

أو الفنانني اأحيانا  يو�سف بع�������س الفال�سفة ا

باأنه������م »مهرجون« اأو »جمان������ني« ويتعر�سون 

للعديد من القالقل واملتاعب يف حياتهم ثم 

تظهر احلقائق بعد ذل������ك ليت�سح اأن هوؤلء 

قد ظلم������وا ظلم������ا فاح�س������ا واأن عبقريتهم 

ونبوغه������م و�رساعهم �سد اأخطاء املجتمعات 

قد �ساقتهم اإىل ه������ذا التهام. ومتتلئ حياة 

كل من الفنان والفيل�سوف باملواقف ال�سعبة 

نتيجة قناع������ة اأي منهم بالتيار الذي يحاول 

دائما اأن يقف ب������ه عند حدود واقع مر دون 

أو ي�سعى  اأن يح������اول اخرتاق هذه احل������دود ا

فكار البائدة الت������ي تر�سخت يف  ملجابه������ة الأ

ذه������ان واأدت اإىل اإذلل ال�سعوب و�سعورها  الأ

الدائم بالكبت واحلرمان.  
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�س������ارات  كذل������ك فاللغ������ة ن�س������ق م������ن الإ

أداة يف املعرفة، وتعتر اللغة  والّرموز، ي�سكل ا

اأهم اأدوات التفاه������م والحتكاك بني اأفراد 

املجتم������ع يف جميع ميادين احلي������اة. وبدون 

اللغة يتعذر ن�س������اط النا�س املعريف. وترتبط 

اللغ������ة بالتفك������ري ارتباط������اً وثيق������اً. فاأفكار 

ن�سان ت�ساغ دوماً يف قالب لغوي، حتى يف  الإ

حال تفكريه الباطني. فقط يف اللغة حت�سل 

الفكرة عل������ى وجودها الواقعي. واللغة ترمز 

�سياء املنعك�سة فيها. اإىل الأ

الفن واجلمال 

لقد ا�ستُخ������دم الفن دائم������ا للتعبري عن 

»اجلمال« يف كل جمالته ومظاهره، وخا�سة 

�سالمي، وبال�رسورة  يف احل�س وال�سع������ور الإ

ح������ني يكون عن�رس اجلم������ال عميقا يف هذا 

الوجود ومق�سودا لذاته يتبدى وا�سحا يف كل 

ن�سان  كائناته »اجلامدة« وغري اجلامدة، والإ

ر�������س- ُمطالَب باأن  -وهو خليفة اهلل يف الأ

يفت������ح ح�سه لهذا اجلم������ال ليلتقي اأجمل ما 

يف نف�سه -وهو حا�س������ة اجلمال- باأجمل ما 

لوان  يف الكون، ويُنتج من هذا اللقاء تلك الأ

ب������داع، فت�سري تلك  املتنوع������ة من الفنون والإ

أنواعا من التعبري عن ذلك اجلمال.  الفنون ا

ومن هنا كان التالزم بني اجلمال والفن، فال 

ت�سور للفن بال جمال ول ت�سور للجمال بال 

فّن. 

أكان الفنان باإزاء لوحة ت�سكيلية،  و�سواء ا

أم باإزاء ق�سيدة  أم باإزاء مقطوعة مو�سيقية، ا ا

غنائي������ة فاإنه يف كل هذه احلالت اإمنا يقدم 

لن������ا »مو�سوعا جمالي������ا«، مكتم������ال، متينا، 

متجددا. والفنان احلقيقي يقدم لنا اإعجاًزا 

فنًيا، يجع������ل الفكرة تتج�ّسد يف الطبيعة كي 

ت�ستحي������ل اإىل فكرة باطني������ة تنبع من اأعماق 

وجودنا. ف������اإذا بنا ن�ست�سعر ن�س������ارة الّربيع 

ون�سوة احلي������اة، وكاأن ج�سدنا نف�سه قد اأخذ 

يرتاق�س عل������ى �سحر تلك الفكرة التي م�سنا 

بها الفنان.

لذلك فاجلمال هو ال�سعور بروعة ال�سيء 

م������ن خالل نظرتنا الثاقب������ة اإليه مع ان�سجام 

أو اللوحة  تام مع اخليال لكي تظهر ال�سورة ا

التعبريية التي نراها يف اأجمل مظهر. 

 هنا يحدث تناغم وا�سح وخا�سة بتوفر 

ح�سا�س الذي يوؤكد جمالية املنظر  عام������ل الإ

وروعت������ه حيث يخلق نوعاً من التاأثري املبا�رس 

على النف�س ويجعلها اأكرث توافقا مع ما تعر 

أو املكان املنظ������ور، فللجمال  عن������ه اللوح������ة ا

عل������م خا�س به وكذلك للف������ن علم خا�س به 

أي�س������ا وعلم اجلمال ه������و علميهتم بدرا�سة  ا
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طبيع������ة ال�سعور باجلمال وم������ا ينتج عنه من 

تاأثريات اإيجابية واإيحائية وخا�سة يف جمال 

أدبية  الفن التعبريي حي������ث تناولته نظريات ا

وفل�سفية طرحت الكثري من العبارات الدالة 

على مع������اين اجلمال م������ن الناحي������ة الفنية 

والف�سيولوجية ولهذا متَّ ربط اجلمال بالفن 

حا�سي�س  ن اجلمال له عالق������ة مبا�رسة بالأ لأ

والوجدان اأما الف������ن فهو تكوين وخلق �سيء 

أو  ملمو�س وحم�سو�س مث������ل اللوحات الفنية ا

أو املو�سيق������ى، لقد اأوجد  بي������ات ال�سعرية ا الأ

الفال�سف������ة ع������دة تعاريف للجم������ال والفن، 

)هيج������ل( ذكر اأن اجلمال ه������و ذلك اجلني 

ني�س ال������ذي ن�سادفه يف كل مكان و)جون  الأ

ديوي ( الذي يعتر من الفال�سفة الذين تركوا 

ب�سمة وا�سحة يف تاريخ الفن والفل�سفة قال 

دراك والتذوق الفني،   اإن اجلمال هو فعل لالإ

الفن ل������ه حقل وا�س������ع يف خميل������ة املفكرين 

والفال�سفة نظرا لرتباطه الوثيق باجلمال، 

فاليونانيون القدماء هم اأول من عرفوا الفن 

أبراجاً يف حياتهم الفكرية وقد  واأقاموا ل������ه ا

عرف������وه باأنه ن�ساط عام وناف������ع وموؤثر على 

دبية وخا�سة  ن�سان وج�سدوه يف حياتهم الأ الإ

يف جمال ال�سع������ر واملو�سيقى كما ج�سدوه يف 

ن�ساطاتهم احلياتية الت������ي ت�سكل لهم حركة 

اجل�سد والفكر مثل البناء واحلدادة وبع�س 

خرى التي اجتمع يف تكوينها الفكر  املهن الأ

أثروا  والف������ن واجلمال ومن الفال�سفة الذين ا

الف������ن واأعطوه بع������داً اإن�سانياً جن������د اأر�سطو 

الذي راأى اأن الفن هو حماكاة بني بني الب�رس 

لهة وهن������اك )�ستيورت مل(  الذي حاول  والآ

تقري������ب مفهوم الفن بعبارته القائلة اأن الفن 

داء ،  هو ال�سعي وراء الكمال يف الأ

 وعلم اجلمال هو فرع من فروع الفل�سفة 

وق������د ظهر هذا العلم يف نهاية القرن الثامن 

أدلوا بدلوهم  أدباء وا ع�رس وتناوله عّدة كتاب وا

راء جاءت  يف هذا املو�سوع وات�سح اأن اأكرث الآ

تق�������ول باأن الفن واجلم������ال عامالن مفيدان 

حلياتنا حيث ت�سمح لن������ا بحرية التعبري عن 

عواطفن������ا وم�ساعرن������ا ويجعالنن������ا يف حالة 

خرين ومعرفة  أنف�سنا والآ ارتباط مبا�رس بني ا

تفاعل حوا�سنا مع خيالتن������ا باعتبارنا ب�رس 

دراك  لنا اأحا�سي�������س وم�ساعر حترك فينا الإ

بقيمة الفن واجلمال.

 اإن الفن كف������ن هو ن�ساط ذهني وروحي 

بداع الذاتي  ين������م على وجود حالت م������ن الإ

بداخلنا نعر عن������ه وفق مواهبنا واجتاهاتنا 

وميولن������ا مما يخلق ن������وع م������ن التاأثري على 

خري������ن. والفن هو نت������اج لطاقات فكرية  الآ
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وهو اأحد و�سائل الت�سال الثقايف ، واجلمال 

ن�سان  جم������ال الروح والروح ت�سك������ن ج�سد الإ

ن�س������ان وبالتايل  أي�س������ا داخ������ل الإ والفك������ر ا

وجدت حلق������ة ات�سال لن�س������وج ثقافة ترثي 

ن�س������ان كائن جمايل ي�سعر  ن�سان والإ حياة الإ

ويتح�س�������س طعم اجلمال من������ذ �سغره وتكر 

حا�سي�س مع كر �سنه وتتو�سع مداركه  تلك الأ

نَّ التذوق الفني 
أ العقلي������ة والفكرية ،  كم������ا ا

أ�سا�سيان لتكوين ال�سورة  بداع عن�رسان ا والإ

اجلمالية للفن ب�سكل عام . 

ولقد مار�س الفن������ان امل�سلم عمله بحرية 

مطلقة، كما يقول امل�ست�رسق »غرابار«، هذه 

احلرية املطلقة التي جعلت اأي عن�رس قابال 

للتط������ور يف اأي اجتاه: »وهك������ذا كانت للفن 

�سالم اإمكانيُة  �سالمي يف بداية الإ العربي الإ

منّو جدي������دة ل توجد له������ا، واإمكانية تطور 

كبري، ت�سه������د عليها واجهة »ق�������رس امل�ستى« 

بو�س������وح، مم������ا يعط������ي فكرة ع������ن خا�سة 

�سالمي يف عهد تكونه، وهي  مميزة للفن الإ

»احلرية«. فلي�س هناك نهاية ولي�ست هناك 

حدود اأخرى �سوى اإرادة الفنان«.

وجتلت عبقري������ة ال�سانع املبدع يف الفن 

�سالمي املجرد يف تزي�نٍي اأغنى بها القطع  الإ

امل�ستعمل������ة وامل�سنوعة من اخل������زف اأو من 

أو ال�سجاد. ولقد بداأ هذا  أو الزجاج ا اخل�سب ا

التزيني الذي جتمعت في������ه ح�سائل ل حد 

لها يف متاحف الع������امل، واملقتنيات اخلا�سة، 

باأ�س������كال وطرق تختلف باختالف املادة التي 

�ُسنع منها.

ن�سان  فالفنون مظهراً من مظاهر حياة الإ

ون�ساطه، فه������ي اإىل جانب حيات������ه الفكرية 

و�سلوكه الأخالقي مقّوم من مقّومات وجوده 

يف العامل. 

والفن������ون تعبري ع������ن روؤى اإبداعية ذات 

ر�سالة نبيلة ق������ادرة على �سياغة عامل ي�سوده 

احل������ب وتت�سع في������ه رقعة احل������ب و احلوار 

وت�سيق فيه م�ساحات التوتر والكراهية. 

ثر الفني ل بد اأن نتعرف  ولك������ي نفهم الأ

على عنا�رسه ونحللها باإرجاع كل عن�رس اإىل 

أنها  م�سدره بجميع تياراتها املختلفة، رغماً ا

تبقى قا�رسة عن البيان اإل من خالل معرفة 

ذات الفنان. 

ثر الفني يت������م الدخول اإىل حمراب  فبالأ

ب������داع من حي������ث العالق������ة الو�سيجة بني  الإ

أثره الفن������ي، لي�سب������ح الفنان من  الفن������ان وا

جم������رد اإن�سان، اإىل فن������ان باملعنى ال�سحيح، 

ولك������ي ندرك الفن مبعناه ال�سمويل الذي هو 

ال�سورة احلقيقية خل������رات املجتمعات من 
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بداعية اإىل الن�سيج الذي  انبثاق اللحظ������ة الإ

ي�������رسف على النا�س بح�س������ور قوي وبراهني 

قاطعة. 

كما وي�سعى الفن������ان عر القيم اجلديدة 

واملفاهيم املتنوعة اإىل تاأ�سي�س مفهوم خا�س 

للجمالية كعامل م�ستقل يعار�س �سيادة مفهوم 

واحد للتلقي، فبقدر تعدد املتلقني ميكن اأن 

ن العمل الفني  تتعدد قراءات العمل الفني لأ

بداعي  اأ�سبح يف�س������ح جمالً لالخت������الف الإ

ول ي������رد اإىل وحدة م������ا، فالتغري الذي حدث 

�سياء  يف هذا الع�رس ق������د اأدى اإىل اختفاء الأ

الرا�سخة والدائمة. 

فالكتاب������ة من اأهم الجنازات احل�سارية 

ن�سانّي������ة، فانت�سار الكتاب������ة ق�ّسم ال�سعوب  لالإ

اإىل ق�سمني: بني املالك للكتابة والفاقد لها، 

وهذه حقيقة تدل على اأهمية الكتابة. 

وىل على كل  ن�سان لغاته الأ فقد كت������ب الإ

املواد التي حتيط به تقريباً، حيث كتب اأهل 

ألواح الطني  وىل على ا �سومر حروف لغتهم الأ

وحف������ر امل�رسي������ون القدم������اء ر�سومهم على 

احلجر. 

فريقية جلود  وا�ستخدم������ت القبائ������ل الأ

احليوانات، وا�ستعان �س������كان املايا القدامى 

أو�سع اليونانيون  �سجار، وا يف اأمريكا بلحاء الأ

بالكتاب������ة على الفخار، ولي������زال اأهل اإيران 

أ�سواقه������م يف ثنايا خيوط  ن يبثون ا حت������ى الآ

ال�سجاد وعلى جداريات مداخل امل�ساجد. 

وقد دافع الفنان الفرن�سي امل�سلم الفون�س 

اإيت������ان دينييه عن الكتابة باحلروف العربية، 

أرادوا اإبدال خط اآخر  م�سوًرا خطيئة الذين ا

به������ا قائاًل: »الكتابة العربي������ة هي اأرقى نوع 

ن�س������ان، واأجمل خّط ي�ستطيع  فني عرفه الإ

امل������رء اأن يقول فيه من غ������ري مبالغة: اإن له 

روًح������ا مالئمة لل�س������وت الب�������رسي، موافقة 

حلان املو�سيقية«. لالأ

كما و�سف الكتابة العربية باأنها: »عبارة 

ألغاز احلركات القلبية  عن مفتاح يك�سف عن ا

نَّ حروفه������ا خا�سعة لقوة روح 
الدقيق������ة، وكاأ

�ساري������ة، فرتاها تارة تلتف م������ع بع�سها على 

أ�س������كال هند�سية بديعة م������ع حمافظتها على  ا

�رسار املودعة فيه������ا، وطوًرا تراها  جميع الأ

تنطلق وتق������ف بغتة كاأنها معجب������ة بنف�سها، 

وت������ارة تراها تنطل������ق جارية تتعان������ق، وتارة 

تتفرق«.

أ�سكاله������ا  وي�سي������ف: »كلَّم������ا تاأمل������ت يف ا

أف������كاري اإىل اأحالم بعيدة،  اجلذابة اأخذت ا

ول يلزمن������ي اأن اأكون م�ستعرًب������ا ول �ساحًرا 

متت������ع بجماله������ا ال�ساحر الفري������د، بل كل  لأ
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اإن�سان توجد في������ه روح الفن تاأ�رس قلبه هذه 

الكتابة«. ويوؤكد اأن اخلط العربي ميتاز على 

�سائر اخلطوط بكتابته من اليمني اإىل الي�سار 

اتباعا حلركة اليد الطبيعية، فنجد الكتابة 

أ�سه������ل واأ�رسع من الكتاب������ات التي تكتب من  ا

ال�سمال اإىل اليمني؛ ولهذا كان الفنان الكبري 

)ليوناردو دافين�سي( ير�سم ويكتب من اليمني 

اإىل الي�سار اتباعا لقاعدة اخلط العربي. 

الروح واجل�سد يف اخلط :

لكي نتعام������ل مع اخلط العربي علينا اأن 

نتعل������م التعامل مع اللغ������ة العربية اأن ندرك 

م������دى اأهميها ومدى روعته������ا وجمالها.. ل 

اأعن������ي اأن نتخ�س�س فيه������ا ولكن اأن جنعلها 

�سيًئا يومًي������ا يف حياتنا ويف تعامالتنا لتبقى 

الوعاء الذي يحفظ احلوار اجلاد واملوؤثر. 

وم������ن تل������ك املوؤث������رات والعوام������ل التي 

راأى فيه������ا »مارتن لنج������ز« الخت�سا�سي يف 

املخطوط������ات العربية، �سبب������اً مهماً يف ثراء 

ح�سا�س ب�رسورة التماثل  اخلط العرب������ي، الإ

واملواءمة ما بني الكلم������ة امل�سموعة والكلمة 

وىل روح������اً فلتكن  املكتوب������ة، فاإذا كان������ت الأ

الثانية اجل�س������م املج�سد جلمال الروح، وهو 

ما نبه اإليه ياق������وت امل�ستع�سمي بقوله: »اإن 

اخل������ط هند�س������ة روحانية واإن ظه������رت باآلة 

ذن من َولَه  ج�سماني������ة« ويكون للعني ما ل������الأ

ب������داع املتب������ادل بينهما،  به������ا، ومتاثل يف الإ

حتى �سار املتعلمون من امل�سلمني يتفا�سلون 

بجم������ال خطوطه������م وح�س������ن كتاباتهم، كما 

يتفا�سلون بعل������و مراتبهم يف العلوم والفنون 

داب. وكان ملدار�س اخلط من العناية ما  والآ

دب واللغة، وكان  يو�سك اأن يكون ملثلها يف الأ

على اخلطاط اأن يو�سع من قراءته يف الدين 

دب وال�سعر ليختار من الكالم  واحلكمة والأ

بداع يف خطه. ما هو حقيقي لالإ

 واإن هذه املواءمة ما بني الكلمة امل�سموعة 

والكلم������ة املكتوب������ة اللتني تقد�ست������ا بكونهما 

حملتا القراآن الكرمي هدى للنا�س اأفردت كل 

يفاء بغر�س من  أن������واع اخلطوط لالإ نوع من ا

غرا�������س، وخ�سته با�ستعمالت معينة راح  الأ

براز حمتواها  يتطور من خالله������ا، وي�سعى لإ

ودللتها املعنوية، فلكتابة امل�ساحف وال�سعر 

واملرا�سالت  وللدواوين  واحلكم خطوطه������ا، 

أي�ساً، وح�سب اخلط الكويف دوره  خطوطها ا

أنواعه  يف اإي�س������اح ذلك مبا كان لكل نوع من ا

ما يخ�سه بتوجيه معني )فالكويف التذكاري( 

آنية  يات القرا ا�ستخدم يف الغال������ب لكتابة الآ

الكرمي������ة اأو احلكم، وتثبيت تواريخ الوفيات 

والولدات وما �سابه ذلك )الكويف امل�سحفي( 
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انت�س������ب ب�سفت������ه ه������ذه اإىل �سي������وع ن�س������خ 

امل�ساحف الكبرية وعلى الأخ�س يف القرون 

وىل التي اأعقبت الهجرة النبوية،  الثالث������ة الأ

و)الكويف الب�سي������ط( خ�س باملادة التحريرية 

التي ترز املعنى بي�������رس قراءة حروفه، بينما 

حت������ول )الك������ويف امل������وّرق( الذي �س������اع على 

أيام الفاطميني فع������رف بالتوريق الفاطمي،  ا

و)الكويف املخمل( و)الكويف امل�سفر( املن�سوب 

اإىل �سكل ال�سفرية و)الكويف الهند�سي(..اإلخ. 

اإىل تاأكيد النوازع التزيينية تبعاً لتطور الواقع 

الجتماعي وتعمق احل�س اجلمايل وقل مثل 

ذل������ك بالن�سبة للخط )الدي������واين( و)الثلث( 

أ�سكالهما الن�سيابية، واإىل  أب�سط ا انطالقاً من ا

اأعقدها يف طغرائية ال�سالطني العثمانيني، 

وما تفرع عنها من ت�سكيالت جتريدية على 

دائي.  جانب كبري من الغنى الأ

 ويف اأحي������ان يف حرف اأو جزء من حرف 

لف( كال�سيف  اتخذ له �سكاًل، حيث وقف )الأ

رهيف القام������ة وقد اعتلته قب�سته، اأو حيث 

ت�سري نهايات بع�س احلروف مناقري معقوفة 

ل�سق������ور، وهكذا ي�س������ري للكلمة ما يطرحها 

بعداً يف الرمز، كمف������ردة ال�ساعر حني متد 

أك������رث من غر�������س يف الدللت  بنف�سه������ا اإىل ا

ميانية. أو الإ يحائية ا الإ

كما اإن اخلط العربي مل يعد ذلك احلرف 

الكال�سيكي الذي تخط ب������ه الكلمات لتاأدية 

معن������ى كالم معني بل اأ�سبح من اأرقى و�سائل 

التعبري الت�سكيلي يف العامل، كونه يحتوي على 

أ�سكال يف مدلولتها العميقة، تتطور  رموز وا

با�ستم������رار حيث متزج بالل������ون فتف�سح عن 

خبايا عدة يختزلها الواقع الفكري، املعريف 

والثقايف العربي.

اإن امت������زاج اللون باحل������رف لبناء ف�ساء 

من�سج������م متما�س������ك ينجب احلرك������ة حينا، 

وال�سكون وال�سمت اأحيانا، اإذ يتجاوز امل�ساحة 

حا�سي�س.  للتعب������ري عن امل�ساعر وجت�سي������د الأ

مر اله������ني، واإمنا يخ�سع  وهو ما لي�������س بالأ

ملراحل وي�سنع بتجربة وحرفية وموهبة.

فاخلطاطون من ع�سقهم للخط العربي 

مار�سوه وجالوا يف حمتوياته فعلموا احلقيقة 

النا�سعة يف جوهرها. 

 واإن فل�سفة اخلط العربي قادت الب�رسية 

�سالم������ي وغا�ست به  اإىل حق������ب التاريخ الإ

يف اأعم������اق املعرفة، وبه قي�������س مدى مقدار 

التطور الذي عا�سه امل�سلمون يف حقب خلت 

من التاريخ. ب������ل اإنه عن�رس رئي�سي يف �سنع 

�سالمية. احل�سارة الإ
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اخلط العربي وعبق احل�سارة:

لق������د كان اخلط العرب������ي و�سيظل حلقة 

و�سل وج�������رس توا�سل بني ال�������رسق والغرب، 

اإن������ه مل يعدم اجلواب ح������ني م�ساءلته من كال 

الطرفني. اإنه كما اعتره البع�س خط تالق 

لتقري������ب املفاهيم ونب�س������ا للتحول من العامل 

املتناق�س اإىل عامل ت�ستكني فيه الروح. 

ويف حما�������رسة قيم������ة لل�ساع������ر والفنان 

ألقاه������ا يف مدينة  حممد �سعي������د ال�س������كار ا

انتوربن البلجيكية بدعوة من موؤ�س�سة ثقافة 

أ�سا�سيا من الدور  11 اأ�س������اء الفنان جانب������ا ا

احل�ساري  للخط العربي يف الثقافة العربية 

املعا�������رسة، وحت������دث ع������ن دوره يف التقنية 

الرقمي������ة والت�سالت احلديث������ة. وال�سكار 

ال�ساعر والفن������ان غني عن التعريف، خا�سة 

بجدية العربية.  يف ميدان اخلط والأ

والذي ب������دا لنا نحن املتتبع������ني لن�ساطه 

الفكري والفني اأحد الرموز الثقافية العراقية 

املنتجة يف ميادين  اأخرى كالت�سميم اإ�سافة 

اإىل ال�سع������ر واخلط والر�سم. ابتداأ حما�رسته 

باحلدي������ث ع������ن فك������رة الفرق ب������ني اخلط 

والكتابة فقدم ت�سوًرا قّيًما عن قدم الكتابة 

على اخل������ط، فالكتابة كما يرى فعل اإن�ساين 

أ�ساليب تعبريه عن  ن�س������ان وا يرتبط بحياة الإ

املحيط وما يراه وم������ا يفعله ثم عن الكيفية 

التي يعر بها عن الكون وعن القدر واملجهول 

فالكتابة طريقة فني������ة وفكرية للدخول اإىل 

ن�سان. باطن الإ

كم������ا هي تعبري عن خارج������ه. وقد وجد 

ن�سان يف فهم الكتابة كطريقة تعبري واحدة  الإ

من مقومات حياته ذاته. ومل جند �سعباً دون 

اآخر مل يفك������ر بالكتاب������ة واإن تاأخرت �سعوب 

أه  ع������ن اأخرى. لذل������ك فال�سوت ال������ذي نقرا

يف احل������رف مثال، هو ال�س������كل الذي يتخذه 

أثناء اخلط، ف�س������كل حرف ال�سني  احل������رف ا

مث������اًل هو �سوت ال�سني. ومن هنا بداأ اخلط 

�سوات  ومن ثم ليتحول  مبهمة التعبري عن الأ

لحق������اً اإىل تعبري ب�رسي فني  وجمايل امتاز 

به خطاطون دون بقية الكّتاب. 

م������ن هنا كانت الكتاب������ة اأقدم من اخلط 

باآلف  ال�سنني فتاري������خ الكتابة تاريخ طويل 

ن�سان حت������ى اليوم، وله  ميت������د منذ خل������ق الإ

بع������د ذلك تدرجات يف املعرف������ة فهي لي�ست 

خطوطا على ج������دران الكهوف ول هي فعل 

الي������د على حائط اأو قما�س، اإمنا هي جوهر 

ن�سان مفك������راً واحلياة مادة  العالق������ة بني الإ

للتعبري. ولن نن�سى م������ا لتنوع وتطور احلياة 

اليومية من قدرة على جعل الكتابة قرطا�ساً 



الفن.. وفل�سفة اخلط العربي

�لع���������������������دد  560    �أي�������������ار  2722010

ن�سان. يف حني اأن اخلط هو تنويع  حلي������اة الإ

فكري وثقايف وجمايل  على الكتابة وعدَّ يف 

�سالم ج������زءاً من جوهر العالقة بني  زمن الإ

ن�سان واهلل �سبحانه.  الإ

اإل اأن الظاه������ر ل تقف عند الفرق بني 

الكتاب������ة واخلط، ب������ل تعدته������ا اإىل �سياقات 

اأخ������رى، منها اأن اخلط جزء من فكر جمتمع 

فعندم������ا ارتبط بال�سوفي������ة مثال اقرتب من 

الرتمي������ز لظواه������ر اجتماعي������ة وحاجات مل 

لف  تكن معروف������ة، ثمة مناجاة بني حرف الأ

واهلل، ومناج������ات اأخ������رى بني ح������رف الواو 

وف������ن اللتفاف وثمة تنا�سق بني حرف النون 

وانحناءة ال�سماء، ولهذا فقد اأخذت احلروف 

أ�س������كال تعبريية عن ال�سحر والتعبد والنطق  ا

ومل يكن عبثا اأن تتح������ول احلروف اإىل رموز 

طق�سي������ة ودينية مبهمة كمفتتح بع�س ال�سور 

آنية مثل )كهيع�س واألف لم ميم، ونون  القرا

والقلم وما ي�سطرون( وغريها، وهذا الق�سم 

باحل������رف الذي ه������و ابتداء ج������زء من قيمة 

ن يف التعبري  احل������روف غري املعروفة حتى الآ

لهية. رادة الإ عن الإ

 ث������م ع������رج املحا�رس عل������ى العالقة بني 

�سالمية واخلط فاأو�سح  الفل�سفة العربية الإ

اأن اللغ������ة العربي������ة حتتفظ مبي������زات بنائية 

مهمة وكب������رية، اخلط هو اأحد هذه امليزات، 

ولذلك جنده تنوع واختلف وتعدد واأ�سبحت 

أ�سماء وكلها  له مدار�س وخطاطون ومناذج وا

ت�س������ب يف مهم������ة تو�سيل الثقاف������ة العربية 

أق������وام جديدة. ويف  �سالمي������ة ل�سع������وب وا الإ

طار الوا�سع حتدث ال�سكار عن دور  هذا الإ

اخلطاطني العرب يف ت�سويق وانت�سار الدين 

والق������راآن وال�سع������ر. وملا ا�ست������وت اخلطوط 

أ�سكالها  ا العربي������ة عل������ى من������اذج، تنوع������ت 

�سالمية  وتعددت مهماتها فدخلت العمارة الإ

كج������زء م������ن الزخرفة املعروف������ة وكجزء من 

بناء للعالق������ة بني اهلل واأمكن������ة العبادة كما 

دخلت الكتب واملوؤلف������ات خا�سة ودورها يف 

ال�ستن�ساخ الق������دمي وعند الوراقني، ودخلت 

الدواوي������ن لت�سب������ح  واجه������ة ح�سارية لكل 

املوؤ�س�س������ات العلمية واملدنية.وجتد دول عدة 

جعلت م������ن واجهات مطاراتها الكبرية مكانا 

لعر�س لوحات باخلطوط العربية كجزء من 

الرتب������اط بني الق������دمي واحلداثة. ولل�سكار 

اأكرث من لوحة يف بلدان العامل.

م�سية ت�سورا جميال باعتبار  ثم قدم يف الأ

اأن احل�سور كلهم من البلجيكيني الذين يتكلم 

بع�سهم اللغة العربية عن تطور العالقة بني 
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ح�سا�س بفن  الثقافات من خالل تعمي������ق الإ

اخلط واأو�س������ح اأن الثقافة الغربية مل تعرف  

قيمة وفنون اخلطوط اإل يف فرتة قريبة جداً 

خرية، ولكنها ما  ل تتجاوز اخلم�سني �سنة الأ

اأن ب������داأت حتى اأخذت  دوره������ا يف الثقافة 

الغربية ويف �سناعة الكتاب واللوحات  حتى 

دخلت ميادين ت�سنيع  فنية وت�سكيلية وتقنية 

حديثة واأ�سبح لها فنانوها املعروفني. 

ويف ال�سياق نف�سه حتدث الفنان ال�سكار 

قائاًل: فاحلرف يف البنية الت�سكيلية العربية 

اأ�سبح ل������ه تاريخ طوي������ل فالن�ساخون العرب 

وائل مثل عبد احلق البغدادي والب�سطامي  الأ

الذي جعل للحرف كتابا وت�سورات فل�سفية 

ودينية وع������د لكل نبي حرفا خا�سا به الذي 

�سالم  هو طريقت������ه يف التفكري. وملا انت�رس الإ

ودخلت �سعوب عدة فيه متكن عدد كبري من 

تراك  الفنانني اخلطاطني، خا�سة الفر�س والأ

من اخلط وجودوا فيه  وعدَّ الذين جودوا يف 

اخلطوط العربية من غري العرب ثروة كبرية 

�سالمية املنت�رسة. لذا فاخلط  يف الثقاف������ة الإ

لي�س وليد التقنية الرقمية احلديثة، ول هو 

رغبة يد يف جتوي������د الكلمات، بل هو فن له 

مقوم������ات اللوحة احلديثة، ول������ه قدرة على 

أ�سكال اأخرى.  اإمكانية التنوع الب�رسي على ا

ل������ذا ميكن اأن ت�سكل بع�س الكلمات خطوطا 

للوحة، وميكن اأن تدخل بفعل التنوع وات�ساع 

معرفة الفن������ان وقدرت������ه يف تركيبة لوحات 

حديثة كم������ا يفعل ال�سكار وجن������ا املهداوي 

و�سي������اء العزاوي وقا�س������م ال�ساعدي وحممد 

مهر الدي������ن وخالد ال�ساع������ي وحممد غنوم 

وغريهم.

 كم������ا اإن التعام������ل مع اخل������ط يف الفن 

الت�سكيل������ي العراقي يف ال�سن������وات الع�رسين 

خ������رية نقلة نوعية يف بني������ة اللوحة الفنية  الأ

خا�سة عن������د الفنان �ساكر ح�س������ن اآل �سعيد 

الذي در�������س اإمكانية احلروف فنيا وجماليا 

وعده������ا �سم������ن ت�س������وره الفني ع������ن البعد 

الواحد يف اللوحة.

واأخ������رياً اإن اخلط العرب������ي ك�سكل، كان 

طوال رحلته ع������ر الق������رون املا�سية ملتقى 

حوار م�ستمر بني العل������م والفن يعمق وعينا 

نا بجماليته، ويرغم  بهند�سته، ويره������ف ح�سَّ

العني عل������ى اأن تتبع كل ح������رف من حروفه 

وكيفية تداخل بع�سها ببع�س مبا يغري مراكز 

أنه يتحرك  اللوحة با�ستمرار، فيخيل اإليك »ا

وهو جام������ًد« ويف ذلك خ�سي�سته الت�سكيلية 

الرائعة. 
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هي اأطياف ذكريات، ولي�ست مذكرات. تلتقطها ذاكرة الثمانني من �رشيط 

العم������ر املغتني بتج������ارب احلياة. كل ذكرى متثل واقعًة ومعن������ى. اأما الواقعة 

أّم������ا املعنى فمرتوك  نها ح�سلت معي. وا أن������ا لأ فم�سوؤولي������ة الراوي الذي هو ا

للقارئ ي�رشحه وي�سكله كيف ي�ساء.

وىل ح�سلت يف ع������ام 1942 وكنت تلميذاً يف ال�سف الرابع  - الواقع������ة الأ

البتدائي يف مدر�سة اأبي العالء يف مدينة )جبلة( التي كان اأبي –رحمه اهلل- 

اأديب وناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان  علي الكفري. 

❁

ò

�أطيــــــاف ذكــــــريات

❁
جميل ح�سن
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ن مدر�س������ة القرية كانت  قد نقلن������ي اإليها لأ

مبعل������م وحيد ل�سفوفه������ا اخلم�سة، فلم نكن 

ّن املعلم نف�سه مل  ن�ستفيد منها اإّل القليل. ولأ

يكن كثري العطاء.

أذك������ر م������ن تل������ك الواقعة وقف������ًة طالت  ا

للمرحوم اأبي على طري������ق املدر�سة يف اأحد 

أيام ال�ستاء، مع معلم �سفي املرحوم )اإبراهيم  ا

�سكري(. اأبي ذلك الفالح الب�سيط ذو الثياب 

أبناء املدينة، كان  الرث������ة يقف مع معلم م������ن ا

ذل������ك مبعث �سع������ور متع������دد النفعالت يف 

أنا ذلك الولد الذي كنته. نف�سي ا

أب������ي يحكي  �سمع������ُت- فيما بع������د- من ا

�ستاذ: اإنه  أنه ق������ال لالأ جلريان������ه يف القري������ة ا

ن  ين������وي اأن يعي������دين اإىل مدر�س������ة القرية لأ

نفقات تعليمي يف املدينة تكلفه فوق طاقته، 

فقال ل������ه املعلم: لن ن�سلمك اإي������اه. فهو ولد 

ذك������ي وجمتهد. اإذا اأعدت������ه للقرية �ستق�سي 

جله. �سريد ل������ك نفقاتك عليه  علي������ه. �سح لأ

أنقذته  كلّها واأكرث بعد اأن يك������ر. وتكون قد ا

من حياتكم واأعمالكم القا�سية يف اجلبل.

وهكذا اأنقذين معلمي –رحمه اهلل- من 

أك������ون فاّلحاً فقرياً اأعيد �سرية والدي، اأو  اأن ا

عاماًل زراعياً بائ�ساً ب�سحنته الهزيلة.

❁    ❁    ❁

- الواقع������ة الثاني������ة ج������رت يف مدر�سة 

)التجهي������ز( يف الالذقي������ة، يف عام 1944 يف 

ال�سف ال�ساب������ع، وكان مدر�س اللغة العربية 

�ستاذ املرحوم اأديب طيار الذي كنا ن�رسب  الأ

كلماته يف عقولنا كما يُ�رسب املاء الزلل.

أوائل ف�س������ل الربيع حيث  كان ذل������ك يف ا

ن�ساء( فكتب  �ستاذ يعطينا در�ساً يف )الإ أ الأ بدا

على اللوح بيت البحرتي امل�سهور:

اأتاك الربيع الطلق يختال �ساحكًا

اأن يتكلما كاد  من احل�سن حتى 

وقبل اأن يبا�������رس حمادثتنا حول املو�سوع 

ُق������رع علينا الب������اب ودخل )الناظ������ر( وقال 

دارة-  �ستاذ: »وزير املعارف الفرن�سي يف الإ لالأ

)ومديرنا نف�سه كان فرن�سياً(- و�سوف يقوم 

بجولة على ال�سفوف(.

اإلينا  وفور مغ������ادرة )الناظ������ر( التف������ت 

�ستاذ بابت�سامته التي مل تكن تفارق وجهه،  الأ

لف  وقال بلهج������ة �سافيتا التي متيل لفظ الأ

بني الفتح والك�رس:

»اختل������ف احليل )احلال( ي������ا �سبيب )يا 

�سباب(«.

ثمَّ حما م������ا كان كتب. وكت������ب مكانه ما 

يلي:

»الحت������اد يولد القوة« ثم كت������ب قبالتها 

.»Lunion fait LA Force«
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وما ه������ي اإّل دقائ������ق حتى ق������رع الباب 

ثاني������ة وُفتح ليرز ذل������ك الوزي������ر الفرن�سي 

�سي������ب وبزته  بقامت������ه الطويل������ة و�سع������ره الأ

الزرقاء )املقلّمة(. ووقفنا لتحيته باإيعاز من 

أ ما على اللوح  �ستاذ، ف�سافحه الوزير وقرا الأ

ث������ّم وّدعنا منحنياً قلياًل م������ع ابت�سامة، على 

�سغرنا فهمناها.

أ�ستاذن������ا قائاًل: »لق������د و�سلت  ا فعق������ب 

الر�سالة«.

ونقل املحاورة اإىل املو�سوع اجلديد.

❁    ❁    ❁

-  الواقع������ة الثالث������ة ج������رت يف الثانوية 

رثوذك�سية يف حم�������س عام 1947م حيث  الأ

كانت اأحوال الوالد املادية قد حت�سنت قلياًل، 

فنقلن������ي –م������ع اأخ له غري �سقي������ق- رافقني 

ورافقته -�سن������وات تعليمن������ا- يف البتدائي 

ع������دادي- وو�سعنا يف مدر�س������ة داخلية  والإ

قامة والطعام والتعليم للطالب  )اأي تقّدم الإ

لقاء اأجٍر معني( لي�سمن جناحنا يف ال�سهادة 

دبية  املتو�سطة. وكان يدر�سن������ا الن�سو�س الأ

أبو  �ستاذ اأحم������د نور�س ال�سواح )ا املرحوم الأ

فرا�س(، ف������كان يعيد لنا �س������رية اأديب طيار 

بظرف������ه وفكاهته م�ساف������اً اإليهم������ا النكهة 

احلم�سي������ة املعروف������ة بالب�ساط������ة والعفوية 

والطيبة.

أدبية  أن������ه كان ياأتينا بن�سو�������س ا أذك������ر ا وا

من خ������ارج الكتاب املدر�س������ي �سمن مو�سوع 

الدر�������س يف املنه������اج، وكان يعتم������د احلوار 

أ�سا�سية يف تاأدية الّدر�س. وفى اإحدى  و�سيلة ا

احل�س�������س الدر�سية قال: خذوا قلماً وورقة 

فاأخذن������ا. فقال: قارن������وا يل بني هذا الن�س 

أب������ي ربيعة  جلمي������ل بثينة، ون�������س عمر بن ا

الذي در�سن������اه فيما م�سى، من حيث املعاين 

ة  لف������اظ وروح ال�سع������ر!. ومعك������م احل�سَّ والأ

الدر�سية اإىل اآخرها.

أه على  أنه ر�سي عم������ا كتبته وقرا واأذكر ا

زمالئي يف ال�سف.

أيدينا  �ستاذ الر�سي ا وهكذا و�سع ذلك الأ

دبي. أ�ساليب النقد الأ على بدايات ا

❁    ❁    ❁

- الواقع������ة الرابعة جرت يف مدر�سة دار 

املعلم������ني يف حل������ب، وكانت كذل������ك مدر�سًة 

قام������ة والطعام  داخلي������ة تق������ّدم لطالبها الإ

والتعلي������م، وكل م������ا يحتاجونه م������ن الكتب 

والقرطا�سية جماناً، مع معونة �سهرية قيمتها 

خم�س وع�رسون لرية �سورية للطالب مل�رسوفه 

ال�سخ�سي لقاء تعهد مكفول يقّدمه الطالب 

ب������اأن يخ������دم التعليم معلم������اً ابتدائي������اً بعد 

أمث������ال املدة التي يق�سيها يف  تخرجه ثالثة ا
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دار املعلمني حيث كان 

الطال������ب يقب������ل بع������د 

ال�سهادة  على  ح�سوله 

اأمام  ومثوله  املتو�سطة 

برئا�سة  قب������ول  جلن������ة 

مدير الدار تقّدر وتقرر 

اأهلية املتق������دم بلياقته 

وقدرات������ه  البدني������ة، 

معلماً  ليك������ون  العقلية 

مدة  وكانت  حقيقي������اً. 

الدرا�سة ثالث �سنوات، 

تنتهي بامتحان تخّرج.

دار  مدي������ر  وكان 

املربي  آنذاك  ا املعلمني 

عمر  املرح������وم  الكبري 

ف������وزي عي�س������ى خريج 

جامع������ة ال�سوريون يف باري�س -كما قيل لنا- 

بي�������س و�سعره  بقامت������ه البا�سق������ة ووجهه الأ

�سهب املائل اإىل ال�سقرة. الأ

وكان يتمتع باأخالق عالية، ودماثة كبرية، 

أناقة يف املظهر، ولطف يف املع�رس، حم�سناً  وا

ذلك كلّه ب�رسامة جتعله اإذا قال فعل.

أن������ه دخل علينا ذات مّرة اإىل قاعة  اأذكر ا

الطع������ام وقت الغداء. وبع������د اأن طاف على 

موائدنا مائ������دة مائدة ا�ستدع������ى املحا�سب 

وم�رسف الطعام، فحادثهما على انفراد، وقد 

بدت على وجهه عالمات انفعال وا�سحة ثم 

التفت اإلينا وقال ب�سوت هادئ لطيف ممزوج 

ب�سيء من ال�سدة: »يا طالب!. اأ�رسبوا!. ملاذا 

تاأكلون ه������ذا الطعام. اإنه لي�س طعامكم. هو 

أنتم طاّلب. لتكونوا  �س لكم. ا اأقل مما ُخ�سّ

غداً معلمني. ويجب اأن تزودكم دار املعلمني 

اإىل جانب العل������م واأ�سول الرتبي������ة والتعليم 

مانة  ن�سان على احل������ق والأ بكيف يُرب������ى الإ
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أنا عمر  واح������رتام الكرامة. اأ�رسب������وا �سدي ا

ف������وزي عي�سى لع������لَّ ال������وزارة ت�سمع بخري 

 ويحا�سبني على 
ّ
فرت�س������ل من يفت�������س عل������ي

تق�سريي معكم، واأكلي حقكم«.

ومن������ذ اليوم الثاين حت�س������ن نوع طعامنا 

وزادت كمية الوجبة فيه.

❁    ❁    ❁

- الواقع������ة اخلام�س������ة يف دار املعلم������ني 

أ�ستاذ م������ادة »الت�رسيح  نف�سه������ا حي������ث كان ا

»توفيق  وا�سم������ه  والفي�سيولوجي������ا« م�رسياً، 

عمار«. وكان هادئ الطبع �سارم املظهر، ويف 

الوقت نف�سه. لطيف املع�������رس. كان حري�ساً 

عل������ى اأن تك������ون درو�س������ه كلّه������ا يف املختر، 

ون������ادراً ما اأعطانا در�ساً من مادته نظرياً يف 

ال�سف.

رن������ب حياً بعد  م������ّرة، وقد �رسح لن������ا الأ

تخدي������ره، واأعاد الدر�س اإي������اه يف احل�س�س 

التالي������ة وزعنا على ف�سائل و�سلّم كّل ف�سيل 

أيناه  أرنب������اً حياً فذاكرنا قلياًل فيما كنا قد را ا

يف امل������رة املا�سية، ثم جع������ل كّل ف�سيل يقوم 

رنب الذي بني يديه بدءاً بتثبيته  بت�رسي������ح الأ

عل������ى لوح������ة الت�رسي������ح وتخدي������ره وانتهاًء 

بالتع������ّرف عل������ى اأع�سائ������ه واأح�سائه وعمل 

ح�ساء )حركة  الفي�سيولوجيا يف اأع�س������اء الأ

مع������اء الدودية- ح������ركات املعدة – ات�ساع  الأ

احلجاب احلاجز وانكما�سه- حركات القلب 

يف انقبا�س������ه وانب�ساطه- ح������ركات الرئتني 

وهما حتت�سنان القل������ب بينهما- اإلخ( وقال 

أثن������اء العملية  لنا: »م������ن مييت احليوان يف ا

حت�سم له عالمات«. ث������ّم تركنا نعمل، واأخذ 

يجول علينا ينظر فيما نعمل دون اأن يتدخل 

اإّل عند ال�رسورة.

وهكذا فع������ل مع الدجاج، ومع ال�سفدع. 

أذك������ر اأين قم������ت بهذه التج������ارب جميعها  وا

لتالميذي يف املدار�س البتدائية التي عملت 

أنتقل اإىل التعلي������م الثانوي اأي  بها قب������ل اأن ا

خالل ع�رس �سنوات يف التعليم البتدائي.

❁    ❁    ❁

- الواقع������ة ال�ساد�سة يف »ب�رساغي« وهي 

القري������ة اجلبلية الت������ي ُعينت فيه������ا معلماً 

وحيداً ملدر�س������ة ذات خم�سة �سفوف. بالعام 

الدرا�س������ي 1950-1951. وق������د كان ذل������ك 

العام بداية »دراما« �سبه ماأ�ساوية يف حياتي 

اأنتجت يف اإحدى مراحلها ملحمة »ب�رساغي« 

ال�سعرية ال�سادرة ع������ن وزارة الثقافة �سمن 

اجلزء الثاين م������ن »مالحم على الورق« عام 

2005م.

و�ساأكتفي هنا مبراحل ثالث اأذكر ف�سولها 
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الثالثة فيما يلي- بكل �سدق واأمانة: املرحلة 

وىل: مرحلة تعييني يف تلك املدر�سة ومل اأكن  الأ

عداد  قد بلغت الع�رسي������ن من العمر. لكّن الإ

اجليد الذي تلقيته وزمالئي يف دار املعلمني 

على يد »عم������ر فوزي عي�سى« وزمالئه ظهر 

أثره البالغ يف تلك ال�سنة الدرا�سية. ا

فقد اأخ������ذ تالمذة املدر�س������ة اخلم�سون 

حظهم من التعليم والرتبية ما جعل التالمذة 

الت�سعة الذي������ن قّدمتهم لمتح������ان ال�سهادة 

البتدائي������ة ينجحون جميع������اً. ومل يكن حظ 

دنى باأق������ل من حظ  ربع������ة الأ ال�سف������وف الأ

هوؤلء من العناية والتعليم.

اأ�سيف اإىل ذلك اأين فتحت مدر�سة ليلية 

أتى اإليها �سباب  مية يف القري������ة ا ملكافحة الأ

أق������ل من �س������ن اخلام�سة  القري������ة ممن هم ا

والثالث������ني حيث مل يكن قان������ون خدمة العلم 

قد  �سدر بعد.

أ�سكن  القنديل كان من عندي حيث كنت ا

الغرف������ة الثانية م������ن بناء املدر�س������ة. واللوح 

واملقاعد موجودة بطبيع������ة احلال. وما كان 

على ال�سباب اإّل اأن يجمعوا من بع�سهم ثمن 

أو اأكرث يف ال�سهر. علبة طبا�سري ا

وهكذا مل ينق�ِس ذلك العام الدرا�سي ويف 

 واحد من ذل������ك العمر. واأقلهم 
ّ
القري������ة اأمي

أمّية كاملة  أمّياً ا أت������ى ا حظاً من التعلم الذي ا

و�س������ل اإىل ما و�س������ل اإليه تالم������ذة ال�سف 

أ ويكتب  ول النظاميون )اأي خرج وهو يقرا الأ

ويح�سب(.

يف مطلع الع������ام الدرا�سي التايل فوجئت 

أناأى قري������ة يف اجلبل على تخوم  بنقل������ي اإىل ا

الغاب������ات. وعندما حزمت اأمتعتي املتوا�سعة 

يف ب�رساغ������ي التي توىل نقله������ا بع�س �سباب 

القري������ة خ������رج اأهلها معي يبك������ون ويندبون 

وكاأنهم يوّدعون جنازتي اإىل املقرة.

ق�سيت يف مدر�ست������ي اجلبلية اجلديدة 

أربع  �سه������راً و )نزل������ت( اإىل املدينة ما�سي������اً ا

ول عام  �ساع������ات لقب�������س رات������ب كان������ون الأ

1951م �سلمن������ي املحا�س������ب راتب������اً حم�سوماً 

من������ه 10% وقراراً بنقلي تاأديبياً من حمافظة 

الالذقية اإىل حمافظة اجلزيرة مع ح�سم%10 

أ�سهر، جزاء قيامي بن�ساط دعائي  ملدة �ستة ا

أتراأ من تهمة  حلزب البعث العربي الذي ل ا

النتم������اء اإليه. لكن������ي اأق�سم �سادق������اً اإين مل 

اأقم باأي ن�س������اط حزبي، مكر�ساً ن�ساطي كله 

للق�سية التعليمية واإ�س������الح ذات البني بني 

اأي متخا�سمني من اأهل القرية.

وللقارئ العزيز اأن يت�سور رحلة ال�سنى 

والعذاب ملعلم يف الع�رسين من العمر عليه اأن 
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يبيت ليل������ة يف حلب وليلة يف دير الزور قبل 

اأن ي�سل اإىل احل�سكة. التي و�سلتها وفرا�سي 

يقطر من ماء املطر على ظهر )البو�سطة(.

املرحلة الثانية يف احل�سكة. املدينة التي 

آنذاك م�رسوع ماء لل�رسب. وكان  مل يكن فيها ا

فيها معمل كهرباء على �سفة اخلابور جرفته 

مي������اه اخلاب������ور يف اأول في�سان له������ا. فكنا 

ن�ست�سيء بزيت الكاز.

نن������ي ورع������ى غربتي مدير  هناك حت�سّ

�ست������اذ عبد اجلبار عدي من )اآل  املعارف الأ

ع������دي( احلمويني النب������الء -رحمه اهلل- اإن 

كان قد ت������ويف و�سرت اهلل له بقي������ة عمره اإن 

كان ما زال حياً. وعينني يف اإحدى مدر�ستي 

احل�سكة- نف�سها.

أ�سهر من عملي ال�ساق هناك،  بعد ثالثة ا

وبنف�������س احلما�سة والندف������اع الذي كنته يف 

ب�رساغي، تابعت يف احل�سكة. اأو�سى يل رئي�س 

خر ا�سمه )ح�سن  الدي������وان وكان �سهماً هو الآ

تي������ه فاطلع على  بربندي( م������ن دير الزور لآ

اإ�سبارت������ي التي و�سلت للتو م������ن الالذقية. 

فقراأت فيها م������ا اأذهلني. تقري������راً تفتي�سياً 

ملخ�سه ما يلي:

»مُني اإلين������ا اأن معلم مدر�س������ة ب�رساغي 

ال�سي������د جمي������ل ح�سن يق������وم بن�ساط خمّرب 

حل������زب البعث العربي، وقد �سّق اأهل القرية 

حت������ى جعلهم يقتتل������ون فيما بينه������م وهجّر 

بع�سهم من القرية. ف�سخ�سنا نحن املفت�سني 

)اإ. ج و م. غ( اإىل قري������ة ب�رساغ������ي )واأق�سم 

أنهما مل يدخالها على مدى عمرهما(  عل������ى ا

هايل فاأك������دوا لنا ما  وات�سلنا بع������دد من الأ

كان ق������د مُن������ي اإلينا. وق������د �ساهدنا يف درج 

طاولة املعلم من�سورات حزبية توؤكد ما قلناه 

»واملعل������م مل يكن عن������ده ل يف ال�سف ول يف 

بيته طاولة«.

أ  وكما ظ������ّل تالمذة ب�رساغ������ي الذين تبوا

بع�سهم مرك������ز رفيعة يف الدولة اأوفياء رغم 

م������رور اأكرث م������ن خم�سني �سن������ة، كذلك بقي 

تالم������ذة احل�سك������ة واأهلوه������م الذين رعوين 

بنائهم رغم مرور  واحرتموا يل اإخال�س������ي لأ

تلك ال�سنني الطوال اأي�ساً.

وه������ذا ما ع������زاين وعّو�س عل������ي مرارة 

الغرتاب و�سظف العي�س.

املرحل������ة الثالث������ة يف »الفج������رية« بدولة 

م������ارات العربية املتحدة الت������ي كنت فيها  الإ

موجهاً اخت�سا�سياً ملادة اللغة العربية معاراً 

م������ن وزارة الرتبي������ة يف �سورية م������ا بني العام 

الدرا�سي  والع������ام  الدرا�س������ي 1979-1978 

1981-1982 واأم�س������ك عن الدخول يف هذه 
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املرحل������ة حمي������اًل القارئ املهت������م اإىل ملحمة 

أ ف�سلها  آنفاً، ليقرا »ب�رساغي« التي ذكرته������ا ا

هناك.

❁    ❁    ❁

- الواقعة ال�سابعة جرت معي عام 1960 

ج������ازة اجلامعية  عندم������ا ح�سلت عل������ى الإ

وتقدمت اإىل م�سابقة انتقاء املدر�سني.

ل يتعلق  وَّ
الواقعة ذات �سقني. ال�س������ّق الأ

وراق املطل������وب تقدميه������ا اإىل ال������وزارة  ب������الأ

قب������ل للدخول يف امل�سابق������ة. وال�سق الثاين  لأ

يتعلق مبثويل اأمام جلنة القبول. فيما يتعلّق 

وراق كان يُطلب من املعل������م اأن يح�سل  ب������الأ

عل������ى موافقة مديري������ة الرتبية يف حمافظته 

نه اأ�ساًل من م������الك وزارة الرتبية.  فق������ط لأ

اإىل جان������ب اإخراج قيد م������ن النفو�س وطلب 

القبول.

وراق اإىل وزارة الرتبية  وعندما قّدمت الأ

يف دم�سق قال يل املوظف: »حتتاج اإىل وثيقة 

من مديريتك تبني �سن������وات خدمتك« وعبثاً 

حاولت اإقناعه ب������اأن هذه الوثيقة لي�ست من 

وراق املطلوبة يف اإعالن امل�سابقة. راجعت  الأ

مدير التعليم الثانوي فنهرين، وقال: »موظفنا 

ل يلعب«. واأجروين على العودة اإىل الالذقية 

فح�سلت عل������ى وثيقتهم املطلوبة وعدت بها 

اإىل دم�س������ق متكلفاً ما ميك������ن اأن يت�سور من 

آنذاك بني دم�س������ق والالذقية  عناء ال�سف������ر ا

وراق اإىل  ذهاب������اً واإياباً. وعندما قّدم������ت الأ

ديوان ال������وزارة ت�سلّمها من������ي موظف اآخر، 

فانتزع الورقة التي اأجرتني على ال�سفر بني 

دم�سق والالذقية، ثم مّزقها ورماها يف �سلة 

املهم������الت، وقال: »هذه ل لزوم لها«. وجلنة 

املقابلة التي مثل������ت اأمامها كانت موؤلفة من 

�ستاذ  �ستاذ الدكتور »ج������ودة الركابي« والأ الأ

»ب�سام كرد علي«. رحبا بي بكل لطف وقال: 

مايل«  »تف�سل! اجل�س«. واأعطياين كتاب »الأ

بي علي الق������ايل مفتوحاً على ن�س �سعري  لأ

أع������د اأذكر ا�سم �ساع������ره، وقال: »انظر يف  مل ا

أن������ك تقروؤه على  أه لنا كا ه������ذا الن�س، واق������را

تالميذك يف ال�سف«. اأخذت الكتاب وقراأت 

 اأو خطاأ. فق������ال الدكتور 
ّ

الن�������س دون تع������رث

ج������ودة: »اأميكنك اإعطاوؤن������ا فكرة عن جممل 

معاين الن�������س؟« ففعلت. ف�س������األين اإعراب 

بع�������س الكلمات فاأعربتها. اأخ������رياً قّدما يل 

ورق������ة بي�س������اء وقلماً قائل������ني: »قطع البيت 

ّول و�سم لنا بح������ره« فقلت: »ل حاجة اإىل  الأ

التقطيع. ه������و على البحر املتق������ارب، وفيه 

�ستاذ ب�سام:  الّزحاف الفالين«. عندها قال الأ

»بالتاأكيد اأنت �ساعر« فاأجبت على ا�ستحياء: 
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أ  »اأكتب ال�سعر اأحياناً« فطلب باإحلاح اأن اأقرا

�سيئاً مما اأحفظه م������ن �سعري فقراأت ثالثة 

أبيات من ق�سيدة يف الغزل. فقال: »�سكراً.  ا

أ�ستاذ«. يكفي. مع ال�سالمة يا ا

ّول بني املقبولني وعّينت  وهك������ذا كنت الأ

ن حمافظتي مل يكن لها  يف حمافظة اإدل������ب لأ

ن�سيب من تلك امل�سابقة.

❁    ❁    ❁

أ�ستاذ  - الواقع������ة الثامنة ج������رت يل مع ا

اجلي������ل املفك������ر الكب������ري املرح������وم »اأنطون 

مقد�س������ي« ال������ذي كان وقتها مدي������راً للجنة 

التاألي������ف والرتجمة والن�رس يف وزارة الثقافة 

عام 1998- على ما اأذكر.

أر�سلت اإىل اللجنة خمطوطاً يف الدرا�سة  ا

دبي������ة بعنوان »ندمي حمم������د.. �سرية حياة  الأ

أتوّج�س خيفة من رف�سها  أنا ا وقراءة �سعر« وا

فاأنط������ون مقد�س������ي ل اأعرف������ه ول يعرفني. 

أنا  أ�سعد �سقر: »ا �ستاذ ا وقد قال يل يومها الأ

اأعرف اأنطون جيداً. اإنه ل يجامل اأحداً، ول 

أيه اأحداً«. ي�رسك برا

أنا  أ�سهر تقريب������اً وا وبع������د م�سي ثالث������ة ا

اأترقب اإبالغ������ي قراراً برف�������س املخطوط، 

�ستاذ اأنطون يطلب  أتاين من يقول يل: اإن الأ ا

مني اأن )اأمّر عليه( يف الوزارة عندما اأذهب 

اإىل دم�سق. وحيث كنت متقاعداً ولي�س لدي 

م������ا مينعني م������ن ال�سفر �ساف������رت من الغد 

أبنائي. يرافقني اأحد ا

�ستاذ فقي������ل يل: ذاك هو  أل������ت عن الأ �سا

اجلال�������س وراء مكتب������ه يف الغرف������ة املقابلة. 

قرع������ت باب������ه، وحييته فرّد التحي������ة بتثاقل 

�ستاذ كان كاملومياء  وا�سح ولهجة )نا�سفة( فالأ

)جلداً وعظماً( لكن بح�سور ذهني عجيب.

أنا فالن موؤلف كتاب ندمي حممد.  فقلت: ا

فقال: »اإي اقعد« فقعدت، وانتظرت �سدور 

احلكم. وللقارئ اأن يت�سور ده�ستي وفرحتي 

�ست������اذ: »كتابك  الباطني������ة عندما قال يل الأ

جيد«. ثم عّقب قائ������اًل: »هذا هو النوع من 

الكتابة التي اأريدها عن ندمي حممد. فندمي 

كان �سديق������ي ورفيقي يف احل������زب العربي 

ال�سرتاكي. وكم �سهرن������ا الليايل الطوال مع 

بع�سن������ا«. وطلب تعديل منه������ج الدرا�سة من 

�سل������وب التاريخي  �سلوب النق������دي اإىل الأ الأ

التط������وري ال������ذي ميا�س������ي تواري������خ دواوين 

�ستاذ يف  ال�ساعر. فنفّذت ما طلب واأعدته لالأ

غ�سون �سهر فتبناه، وتوّلت الوزارة م�سكورة 

طبعه ون�رسه.

حيث �سدر عام 2000م.

❁    ❁    ❁
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- الواقعة التا�سعة جرت يل يف �سيف عام 

أ�سارك بق�سيدة  1954م يف قرية جبلية، وكنت ا

من ثالثني بيتاً يف حفل تاأبني املرحوم ال�سيخ 

عب������د اللطيف �سعود كبري الق�ساة ال�رسعيني 

يف املحافظ������ة، وكان �سديق������اً لوالدي يزوره 

أو مّرتني فيمكث عنده يوماً  كّل �سي������ف مّرة ا

أ�سعد �سقر« )اأخو  أو يوم������ني، وكنت وعمي »ا ا

الوال������د غري ال�سقيق« نتقّرب من ال�سيخ وهو 

يح������ادث الوالد يف ال�سعر والق������راآن الكرمي 

نه كان  وبع�س الق�سايا الدينية. وكنا نحبه لأ

أ لنا من  �سعره،  يوؤثرنا ببع�س احلديث فيقرا

أبيات  عراب و�رسح ا أ�سئلة الإ وي�ساألنا بع�������س ا

ال�سعر.

يف احلف������ل املذكور عندما ج������اء دوري، 

أتوقع،  و�سعدت اإىل املن�سة فوجئت مبا مل اأكن ا

أنن������ي متا�سكت. لقد كان  أربكني، اإّل ا وق������د ا

ال�ساعر الكبري ذو ال�سيت العري�س املرحوم 

مامي  »ب������دوي اجلب������ل« يت�سّدر ال�س������ف الأ

بني احلا�رسي������ن. وهاتي يا اأع�ساب ال�ساعر 

أ�سعفي و�ساحبك اأمام  أنا، ا ال�ساب الذي هو ا

اأكر �ساعر يف البالد.

بالطب������ع تركز توجه������ي اإىل »البدوي« يف 

أ�سّمع در�ساً  الق������راءة واأ�سبحت كاأين تلمي������ذ ا

�ستاذ ولك������ّن ما �سجعني  يف املحفوظ������ات لالأ

و�ساع������دين عل������ى التما�سك بع�������س اإمياءات 

بيات. أ�سه ا�ستح�ساناً لبع�س الأ ال�ساعر برا

وعندما نزلت عن املن�سة وقف ال�ساعر 

الكب������ري -رحم������ه اهلل- ف�سافحن������ي و�سّدين 

فاأجل�سن������ي اإىل جانبه، ومال على اأذين وقال 

أن�ساها: »يا بني!. اأنت م�رسوع  قولته التي ل ا

أ كثرياً: ونّوع  �ساعر جيد. انتبه لنف�سك. اقرا

قراءات������ك !. وفق������ك اهلل«. وكان والدي بني 

احلا�رسين فامتالأ قلبه �رسوراً وغبطة. ويف 

�ستاذ؟  طريق العودة �ساألني: ماذا قال لك الأ

فاأخرته اخلر. فازداد غبطة و�رسوراً وحكى 

بناء القرية. الواقعة اأكرث من مرة لأ

- الواقع������ة العا�������رسة الت������ي �ساأجعله������ا 

اخلامتة جرت يل يف عام 1968 يف ال�سفارة 

الريطانية يف باري�س.

كانت قي������ادة احلزب قد اأوفدتني لزيارة 

بع�س املنظمات احلزبية يف اأوروبة الغربية.

وكان لب������دَّ اأن اأزور منظم������ة احلزب يف 

الدبلوما�سية مقطوعة  والعالق������ات  انكلرتا، 

بيننا. فق�سدت �سفارتهم يف باري�س وبرفقتي 

�سديق تون�سي يتقن اللغة الفرن�سية. بق�سد 

احل�سول على تاأ�سرية دخول اإىل انكلرتا.

رحب بنا القن�سل الريطاين بتهذيب، ثّم 

تن������اول اجلواز، وملا عل������م اأين �سوري �ساألني: 
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م������اذا تبغي م������ن زيارتك »لن������دن«. قلت له: 

�سياح������ة. ق������ال: ولكّن العالق������ات مقطوعة 

بيننا. فقلت: العالقات تقطع بني احلكومات 

الي������وم لتو�سل غداً ح�سب الطق�س ال�سيا�سي 

نها  اأما العالقات ب������ني ال�سعوب فال تقطع لأ

عجاب على  توا�س������ل ح�س������اري. فظه������ر الإ

وجهه، وهنا �ساألني:

اأنت م������اذا تعمل يف �سوري������ة؟ فقلت له: 

أ�ستاذ اأدب. هنا اعتذر وكرر اعتذاره، ومهر  ا

اجلواز بالتاأ�سرية، ثم خ������رج من وراء مكتبه 

ووّدعنا اإىل الباب.

أنا  أّن دمع������ة راودتني وا أكت������م قارئي ا ول ا

اأدخل م�سع������د املبنى، و�س������وؤالً تالها يقول 

بيني وبني نف�سي:

أ�ست������اذ اأدب يف بالد تقطع العالقات  أنا ا ا

الدبلوما�سي������ة مع بالد ه������ذا القن�سل، وقد 

احرتم عملي هذا الحرتام كله. يا ترى!. ماذا 

دب يف بالدنا العربية؟ أ�ستاذ الأ ي�ساوي ا

❁    ❁    ❁

أّل اأوحي باأي معنى  لق������د حاولت جهدي ا

أو مغ������زى للقارئ الكرمي فع�سى اأن تكون قد  ا

طياف  و�سلته الر�سائ������ل املتوخاة من هذه الأ

كلها. وله اأطيب التحية واملحبة.

¥µ
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أنط������ون بافلوفيت�ش ت�شيخوف على عالقة طيبة مع معظم الكتاب يف  كان ا

ق������رب اإىل قلبه وعقله بينه������م كان مك�شيم غوركي الذي كان  زمان������ه، ولكن الأ

يرتدد عليه وي������زوره با�شتمرار. وهذا مامكنه من اأن ي�شرب اأغواره ويطلع على 

اأحوال������ه حتى ال�شحية، واأن يقدم �شهادة كتابية عن ت�شيخوف عام 1914 اأي 

ول من املوؤلفات  بعد ع�رش �شنوات من وفاته. وهي من�شورة كاملة يف املجلد الأ

املختارة ال�شادرة عن دار التقدم يف مو�شكو عام 1981.

اأديب وناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

غوركي يتحدث عن ت�شيخوف

❁
ن�رص الدين البحرة
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ذات ي������وم ن�رش ت�صيخ������وف ق�صة ق�صرية 

�������رشار« وفيها قدم  عنوانه������ا »مع �صب������ق الإ

ال�صي������اد »ديني�س غريغورييف« الذي �صبطه 

حار�س ال�صكك احلديدية متلب�صاً عند الكيلو 

141 بف������ك برغي كبري من تل������ك التي تثبت 

بها الق�صبان احلديدية على القواعد. وقب�س 

عليه ومعه الربغي املذكور. 

حماكمة ال�صياد »ديني�س«

ينق������ل ت�صيخ������وف بع�س وقائ������ع جل�صة 

املحاكمة. يُ�ْصاأل ال�صياد: ملاذا فككت الربغي 

؟فيقول لو مل اأكن يف حاجة اإليه ملا فككته. 

- وماحاجتك اإىل الربغي 

-  الربغ������ي ؟نح������ن ن�صنع م������ن الرباغي 

ثّقالت ل�صنارات ال�صيد 

- ا�صمع يااأخانا. لتتظاهر بالغباء وتكلم 

ب�رشاحة. كفاك كذباً بخ�صو�س الثقالت.. 

أن������ا عم������ري ماكذبت، فلم������اذا اأكذب  - ا

ن!؟ وه������ل ميك������ن يا�صاح������ب ال�صعادة اأن  الآ

ت�صيد بدون ثّقالة !؟

يف النهاي������ة، يقاد ال�صي������اد اإىل ال�صجن، 

أيه������ا الق�ص������اة، اإذا حكمتم  وه������و ي�صي������ح: ا

�صول.. ولي�س هكذا  فلتحكموا بالع������دل، بالأ

بال ذن������ب.. حتى لو حكمتم باجللد فليكن..  

مانة.  املهم باحلق.. بالأ

كان وا�صح������اً م������ن �صي������اق الق�ص������ة اأن 

ت�صيخ������وف يق������ف اإىل جانب ه������ذا ال�صياد 

امل�سكني، ويته������م القا�سي بعدم تفهم موقفه 

وتقدير ظروفه. وه������ذا ماجاء النائب العام 

أ الق�سة.  يناق�س فيه ت�سيخوف بع������د اأن قرا

وق������د ح�رس غوركي و�سمع احلوار، وقد جاء 

في������ه اأن ال�سياد متوح�������س ومل يدرك جريرة 

فعله كما يقول النائب العام: »ولو اأين عاملته 

ف دون فه������م، وا�ست�سلمت  ك�سخ�������س ت�������رسَّ

مل�ساعر ال�سفقة، فكي������ف اإذاً اأ�سمن للجميع 

اأن ديني�س لن يعود اإىل فك براغي الق�سبان 

ويت�سبب يف حوادث القطارات؟!«

لو كان ت�سيخوف  قا�سيًا

بكلم������ات  أي������ه  را ت�سيخ������وف  واخت�������رس 

معدودة: 

- لو كنُت قا�سياً لراأت ديني�س. 

أ�سا�س؟ - على اأي ا

- كنت اأقول له: اأنت ياديني�س مل تبلغ بعد 

مرتبة املجرم الواعي. اذهب ابلغ 

وكم������ا ه������و احل������ال يف ق�س�س������ه ف������اإن 

ت�سيخ������وف غرّي جمرى احلوار، ف�ساأل النائب 

العام فجاأة: هل يعجب������ك الفونوغراف؟واإذ 

أيه  يج������اب، فاإن ت�سيخ������وف اأعطى را رّد بالإ

أو املوظفني   يف ه������ذا النموذج م������ن النا�������س ا

أنا  امل�سوؤول������ني، قبل اأن يعن������ي الفونوغراف: ا

 
ّ
لاأطي������ق الفونوغرافات. اإنها تتحدث وتغني

دون اأن حّت�س ب�سيء. 
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بثور على مقعد العدالة!

وينقل غوركي ع������ن ت�سيخوف قوله بعد 

ان�رساف النائب العام: 

- اأمثال هذه البثور، على مقعد العدالة،  

هم الذين يت�رسفون مب�سائر الب�رس   ويقدم 

غوركي راأي ت�سيخوف يف الثقافة، من خالل 

حديثه عن واقع املعلمني املزري: »بدون �سعب 

مثقف ثقافة وا�سع������ة �ستنهار الدولة كالبيت 

آّجر مل يُ�سو جيداً. عندنا – املعلم  امل�سيد من ا

–عامل يدوي. �سخ�س قليل الثقافة. مي�سي 

ولد يف الريف، بنف�س الرغبة  اإىل تعلي������م الأ

التي قد مي�سي بها اإىل املنفى« 

كان ت�سيخ������وف مت�سائم������اً رغ������م ح�س������ه 

الفكاه������ي وظرفه ولكنه »الت�س������اوؤم املرهف 

حالم«  ل�سخ�س يعرف قيمة الكلمة، قيمة الأ

يقول غوركي: 

»م�سينا اإىل البيت على مهل ويف �سمت. 

كان ذل������ك يوماً �سافياً ح������اراً. وتعاىل هدير 

أ�سع������ة ال�سم�س.  م������واج وتراق�ست عليها ا الأ

وحتت اجلب������ل عوى كلب برق������ة وهو ي�سعر 

بالر�سا ل�سبب ما. و�س������ع ت�سيخوف ذراعي 

حتت ذراعه وقال ببطء وهو ي�سعل: 

- اإنه ل�سيء خمجل وحمزن، ولكنه �سحيح: 

فكثري من النا�س يح�سدون الكالب.«

املعلم الفقري واملعلم املتربجز

بلى، لقد رثى ت�سيخوف للمعلم، البائ�س 

الفق������ري، لكنه يف املقاب������ل مل يوفر من تهكمه 

و�سخريته، ذل������ك املعلم املترج������ز املتفذلك 

املتفا�سح،  وهو ينتقي الكلمات بعناء �سديد 

أو )اأكرث  أ�سل�س ا يح������اول اأن يتحدث ب�س������ورة ا

�سخا�س  أو يركز كل قواه بوقاحة الأ ثقاف������ة( ا

مفرط������ي احلي������اء »على حد تعب������ري غوركي 

ال������ذي يتابع ذاكراً ماقال������ه ذلك املعلم، وهو 

جال�س قبالة ت�سيخوف، ب�سوت غليظ: 

من مثل انطباع������ات الوجود هذه   -

على امت������داد املو�سم الرتب������وي، يت�سكل ذلك 

املركب ال�سيكولوجي الذي يق�سي متاماً على 

أي������ة اإمكانية للموق������ف املو�سوعي من العامل  ا

املحيط. والعامل بالطبع لي�������س اإل ت�سوراتنا 

عنه. 

ت�سيخوف والن�ساء املتحذلقات

- ومثلم������ا يفعل الر�سام املاهر، اإذ ي�سور 

املالم������ح ب�رسبات �رسيعة م������ن ري�سته ، فاإن 

ت�سيخوف اخت�رس تعليق������ه على هذا الهراء 

كمايلي: 

- قل يل من ف�سل������ك، من الذي ي�رسب 

ولد يف ناحيتكم؟ الأ

على النحو ذاته �سخر ت�سيخوف من الن�ساء 

املتحذلقات. يقول غوركي: »ذات مرة زارته 
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ن  ثالث ن�ساء متاأنق������ات يف بذخ، ومالأ

غرفت������ه بحفيف  التن������ورات احلريرية 

ورائحة العطور القوية، وجل�سَن بعظمة 

قبال������ة م�سيفه������ن متظاه������رات باأنهن 

مهتّمات جداً بال�سيا�سة:

أنط������ون بافلوفيت�س،  ماراأيك مب  - ا

�ستنتهي احلرب؟

وتنحنح ت�سيخوف، وفكر قلياًل، ثم 

قال ب�سوت ناعم ونرة جادة رقيقة: 

رجح.. بال�سالم  - على الأ

- نع������م طبع������اً. ولك������ن م������ن الذي 

تراك ؟ أم الأ �سينت�رس؟ اليونانيون ا

أنه �سينت�رس من هو اأقوى. - اأعتقد ا

قوى براأيك؟ - ومن هو الأ

- م������ن يتغ������ذون اأف�سل، وم������ن هم اأكرث 

ثقافة. 

تراك؟ أم الأ - ومن حتب اأكرث اليونانيني ا

وح�س������م ت�سيخ������وف، على عادت������ه، هذه 

املهزل������ة ب�سوؤال ال�سيدة التي طرحت ال�سوؤال 

خري، وهو ي�سحك �سحكة ق�سرية مهذبة  الأ

أنا اأحب املرمالد. واأنت هل حتبينه؟ - ا

ودخلت الن�سوة الث������الث، دون اأن ينتبهن 

اإىل �سخري������ة ت�سيخ������وف العميقة،  مطلق������اً 

يف حديث������ه عن املرم������الد ورائحته اجلميلة 

للغاية.. ثم وعدن������ه وقد هممن بالن�رساف 

باأنهن �سري�سلن اإليه املرمالد.. 

االبتذال والعي�ص دون هدف

كان������ت هن������اك، كم������ا يو�س������ح غوركي،  

ألت������ان تقلقان ت�سيخ������وف: البتذال واأن  م�سا

أو ر�سالة: ياأكل  ن�سان دون ه������دف ا يعي�������س الإ

وينام ويعم������ل مثل ح�س������ان املطحنة. يقول 

غوركي: 

»كان ت�سيخ������وف يتمت������ع بف������ن اكت�ساف 

أينما كانت، هذا  اجلوانب املبتذلة واإبرازها ا

الفن الذي تخلقه فق������ط الرغبة احلارة يف 

روؤية النا�������س ب�سطاء جميلني متجان�سني« ثم 

يتابع: 

»منذ البداية ا�ستطاع اأنطون ت�سيخوف يف 

وىل اأن يكت�سف يف بحر البتذال   ق�س�سه الأ

الكابي، مزحاته املاأ�ساوية الكئيبة: يكفي اأن 

أ بانتباه ق�س�س������ه الق�سرية »الفكاهية«  تقرا
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أك������رث ماكان – ت�سيخوف  حتى تقتنع باأنه ماا

– ي������راه يف ح������زن، ويخفي������ه يف خجل، من 
رة وراء الكلمات واملواقف  أ�سياء قا�سية ومنفِّ ا

امل�سحكة.«

وي�ستدع������ي غورك������ي اإىل الذهن النحات 

 Auguste Rodin )رودان  الفرن�س������ي 

1840-1917( الذي ا�ستطاع اأن يعر.. حتى 

عن القبح تعبرياً جمي������اًل، فيقول: كان وهو 

يحق������ق كل ماه������و مبتذل وق������ذر، ي�سف كل 

حقارات احلياة، بلغة نبيلة ل�ساعر. 

يف كل ق�سة اآهة خافتة

م( قائاًل: »يف كل  وي�ستط������رد موؤل������ف )الأ

ق�سة ق�سرية من ق�س�س انطون بافلوفيت�س 

آه������ة خافتة من قلب نقي  أ�سمع ا الفكاهي������ة، ا

اإن�س������اين حقاً، اآهة اإ�سفاق يائ�سة على النا�س 

الذي������ن ل يعرفون كيف يحرتم������ون كرامتهم 

ن�سانية، ويعي�سون كالعبيد م�ست�سلمني دون  الإ

مقاومة لق������وة غا�سمة، ول يوؤمنون باأي �سي، 

الله������م اإّل ب�رسورة اأن يتناولوا كل يوم ح�ساًء 

اأكرث د�سامة قدر امل�ستطاع«

اإنه������ا اإذاً ماأ�ساوية تواف������ه احلياة التي مل 

ي�ستط������ع اأحد قبله اأن ير�سمه������ا للنا�س بهذا 

ال�سدق

كتب ت�سيخ������وف يف اإح������دى ر�سائله اإىل 

الكاتب الرو�سي �سديقه �سوفورين: 

»لي�س هناك ماهو اأكرث ملاًل ول�ساعرية، 

كم������ا يقال، م������ن ال�رساع الع������ادي يف �سبيل 

البق������اء، وال������ذي يحرمك م������ن بهجة احلياة 

ويدفعك اإىل الكاآبة«

ولذل������ك ف������اإن غورك������ي يب������دي ده�سته: 

»فكيف ا�ستط������اع اأن يحتفظ بروح الفكاهة 

؟ومل ير  احلياة اإل �سعياً مماًل للب�رس من اأجل 

ال�سب������ع وال�سكينة. وكان������ت املاآ�سي العظيمة 

تختب������ئ عنده حتت طبقة �سميكة من الواقع 

العادي؟«

الطبي���ب  ع���ن  يتح���دث  ف���الح 

ت�سيخوف

التقى الكاتب تيلي�س������وف يوماً يف عربة 

الدرجة الثالثة يف القطار بفالح م�سافر اإىل 

اإحدى القرى، فدار بينهما حديث مل يلبث اأن 

و�س������ل اإىل ت�سيخوف على نحو ما. روى هذا 

الفالح اأن الطبي������ب ت�سيخوف عالج زوجته 

أي�ساً و�سفاه.  العج������وز و�سفاها، وعاجله هو ا

وملّ������ا قدم له اأجراً رف�������س قبوله رف�ساً باتاً، 

فقال له: ياعزيزي اأنطون بافلوفيت�س، كيف 

أين �ستعي�س اإن مل تتقا�س  جر، ومن ا ترف�س الأ

مني ومن غريي اأجراً؟! وعلق الفالح قائاًل: 

فكار.  طوار م�سو�س الأ اإنه �سخ�س غريب الأ

كان طرف من ماأ�ساة ت�سيخوف مع املر�س 

أنه طبيب  ال������ذي عاي�سه زمناً غري ق�س������ري، ا

ويع������رف احلكاية،  وهذا ماعر عنه غوركي 

اأخرياً: 
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أ�سد  »كان طبيب������اً ومر�س الطبيب دائماً ا

وط������اأة من مر�س مر�ساه، فاملر�سى ي�سعرون  

ج�سادهم، اأما الطبيب  فقط بتدمري الداء لأ

فعالوة على ذلك فاإنه يعرف بع�س املعلومات 

عن هذه العملية، وهذه اإحدى احلالت التي 

ميكن فيها اعتبار املعرفة عاماًل على تقريب 

�ساعة املوت.«

خ������رية، زاره  أي������ام ت�سيخوف الأ يف اأحد ا

تول�ست������وي وغورك������ي حا�رس. كان������ت حرارة 

ت�سيخوف يف ذلك اليوم مرتفعة، وقد جل�س 

أ�سه وراح ينظف  متورد اخلدين،  وقد اأحنى را

أب������دى تول�ستوي اإعجابه  عوينات������ه باهتمام. ا

باإح������دى ق�س�س ت�سيخ������وف، وكان يتحدث 

بتاأثري عميق، والدموع ترتقرق يف عينيه. 

¥µ
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ع������ام والفن  اأوراق العم������ر عن������وان جمي������ل لكتاب هو �س������رة حياة يف الإ

أربعة ع�رش ف�سًا يف كل منها عر�ض ممتع،  والدبلوما�سية. يت�سمن الكت������اب ا

ملو�سوع متنوع من حمطات فكرية هي حياة الدكتور )�سباح قباين(.

وراق، والبالغ عدده������ا )373( �سفحة   م������ن ال�سعب التلخي�ض له������ذه الأ

وراق باأربع مراحل هي  حاطة بهذه الأ يف عدة �سفحات، ورمبا ا�ستطع������ت الإ

كالتايل:

كاتبة وحمامية �سورية.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

�سهرة فكرية مع اأوراق العمر

❁
�سمية اليون�س غامن
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1- مراحلة الطفولة والدرا�سة.

2- ت�أ�سي�سه ملديرية التلفزيون ال�سوري.

3- العمل الدبلوم��سي ومه�مه.

دبية والفنية. 4- املوهبة الأ

ف�لك�تب بقلمه املمي������ز ا�ستعر�ض ت�ريخ 

مرحل������ة ه�مة من حي�ته، واكب فيه� اأحداث�ً 

وطنية حدثت يف القرن امل��سي.

وىل  أ ب�لقراءة يف ال�سفح�ت الأ م� اأن تبدا

حتى تبقى م�ستمراً من قراءتك حتى تنتهي 

منه������� دون اأن تدرك اأن ذلك ا�ستمر �س�ع�ت 

طويلة.

الوا�سحة  والعب�������رة  ال�سهل  �سل������وب  ف�لأ

الن�طقة ب�سف�فية التطور الجتم�عي واملهني 

الذي ح�س������ل يف �سورية من������ذ ذلك احلني، 

م������ن خالل العم������ل املهني لوال������ده يف معمل 

احللوي�������ت، وكيف تطور هذا العمل وانتق�ل 

م������ن م�رص اإىل �سورية، ك�أول معمل للحلوي�ت 

بهذه املوا�سف�ت يف دم�سق.

اأواًل - مرحلة الطفولة والدرا�سة:

�رصته، فقد ر�سم  اأم� عن احلي�ة اليومية لأ

بدقة منزله، وبركة امل�ء الرخ�مية، واأ�س�ض 

الزهور وال������ورود والف������ل والي��سمني، و�سذا 

حج�������ر العتيقة امل�سمخ������ة بعبق الرائحة  الأ

الزكية لهذه النب�ت�ت. اإذ يقول:

»يف رحاب هذه اجلنة ال�سغرية ترعرعنا، 

أنا واأخوتي، ومنا اإح�سا�سنا باجلمال  وكرنا، ا

ناقة من هذا )البيت املظلة(  والنظاف������ة، والأ

 يف �سعره ويف نرثه اللذين 
)1(

خ كم������ا و�سفه الأ

كان يعتد باأنهم������ا مكتوبان باأبجدية يا�سمني 

بيتنا الدم�سقي..«.

ويعود م������رة اأخرى بع������د و�سفه جمالية 

رادة  أزه������اره، اإىل عب������ق الإ امل������كان وعط������ر ا

أم معت������ز( يف اإدارة هذا  اجلب������ارة لوالدته )ا

البي������ت مب�سوؤوليات������ه املتع������ددة، التي تعتمد 

وىل على اجلهد ال�سخ�سي لها.  بالدرج������ة الأ

اإذ يقول:

أت�س������اءل حتى اليوم كيف كانت  أزال ا »ول ا

تنه�س �سب������اح م�ساء دون كل������ل ول تذمر.. 

جه������زة الكهربائي������ة املتوف������رة بني اأيدي  فالأ

عم������ال املنزلية مل  �سيدات الي������وم لت�سهيل الأ

تك������ن تعرفها اأمي ول قريباته������ا من الن�ساء، 

أو تكن�س الغبار، ول  فال اآلت تغ�سل الثياب، ا

طناجر بخارية، تطه������و وتخلط، ول مواقد 

أف������ران اإلكرتونية تعمل ب�سغط  أو ا كهربائية ا

.
)2(

زر«

وبري�ست������ه اجلميل������ة ير�س������م ل������ك �سورة 

اأخ������رى ل تقل روعة ع������ن املناظر وامل�ساهد 

الت������ي تتخيلها من خالل رب������ة املنزل. وهي 
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»تنظي������م املواعيد الجتماعي������ة، يف وقت مل 

هل  يكن هناك هاتف ي�سهل التوا�سل بني الأ

�سدقاء«. والأ

وي�سف لك الع������ادات والتقاليد ال�سائدة 

يف تلك الفرتة اإذ يقول:

»اإىل جانب �سيفات اأمي يف يوم ا�ستقبالها، 

كان يتقاطر اإىل بيتنا زائرات من نوع خمتلف 

أيام تهب  خر ولعدة ا تدخ������ل علينا من وقت لآ

علينا ن�سائم جديدة وخمتلفة من حياتنا نحن 

اأطفال البيت فمنهن م������ن ت�سحرنا بطريقة 

�رسدها املمتع وامل�سوق لق�س�س من حكايات 

أل������ف ليلة وليلة. كّن������ا نتحلق حولها يف اأحد  ا

أو  زوايا غرفة املعي�سة وكنا جنل�س مبهورين ا

م�سدودي������ن اإىل احلكايا التي ت�رسدها واحدة 

نها  بع������د اأخرى ونح������ن نتمن������ى األ تنتهي لأ

.
)3(

أيام« �سرتجع اإىل بيتها البعيد بعد ا

كما كان الكاتب اأميناً يف نقل �سور اأخرى 

ح������رى زوار والده وهم  أو بالأ ع������ن زوار بيته ا

م������ن ال�سيا�سيني النا�سط������ني معه من )الكتلة 

الوطنية( وي�رسح لن������ا تارة عن ن�ساط كتائب 

)القم�سان احلديدية( الذي كان والده اأحد 

مموليها الرئي�سيني.

ويتابع قوله: 

»بع������د اأن جنح������ت الكتل������ة الوطنية يف 

منت�سف 1936 من تنظيم اأطول اإ�رساباتها، 

التي ا�ستم������رت �سبعني يوم������اً، اجتهت نحو 

اإحداث منظمة �سبابي������ة اأطلقت عليها ا�سم 

)القم�س������ان احلديدي������ة( وذل������ك اإمعاناً يف 

اإظه������ار قوتها وقدرتها الن�سالية على �سلطة 

النتداب الفرن�سية.

وكان زعم������اء الكتلة الوطني������ة حينذاك 

يتطلع������ون م������ن وراء ذل������ك اإىل خل������ق ن������واة 

جلي�������س وطني يك������ون ل�سوري������ة عندما تنال 

.
)4(

ا�ستقاللها«

وتارة اأخ������رى ي�سور لنا: »البيئة الوطنية 

�سالة  والغنية واحلافلة باملحبة واجلدية والأ

وحب اجلمال، وكيف انطلق ليبني م�ستقبله 

امل�رسق الزاخ������ر بالنجاح، وينقل لك حوادث 

طريف������ة، وروايات �سغرية ولطيفة يعي�س من 

خاللها يف جو احلديث املمتع والعفوي الذي 

أثناء زيارتهم  يتمتع به، مع اأقرانه واأ�سدقائه ا

لوالده م������ن اجتماعاتهم اخلا�س������ة. فين�سج 

أنيقاً للح������دث الذي يروي������ه �سواء  و�ساح������اً ا

حتدث ع������ن )الدكتور اأحم������د ال�سمان( وهو 

خري������ج ال�سوربون من فرن�سا وت�سجيعه للعلم 

ومتابعة الدرا�سة اجلامعي������ة يف فرن�سا بعد 

نيله �سهادة احلقوق لنيل درجة الدكتوراه يف 

احلقوق«.
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�ستاذ  »ول ي�سعني اإل اأن اأذكر الأ

الدكت������ور اأحمد ال�سم������ان يف عام 

لكلية  1962. عندم������ا كان عميداً 

أ�ست������اذاً ملادة القت�ساد  احلقوق، وا

ال�سيا�سي، وه������و ي�رسح لنا مو�سوع 

النق������د وال�سيا�س������ة النقدية، وكيف 

أنا وزمالئي طالب  كنا نقف حوله ا

ال�سن������ة الثاني������ة –كلي������ة احلقوق- 

باح������رتام وتقدير، ونحن �سجرون، 

خائف������ون، من عدم النج������اح بهذه 

املادة الهام������ة واجلافة، اإىل جانب 

فكار اجلديدة يف نظرية  �سعوبة الأ

النقد.

أ�سلوبه  فيب�سط لنا بطريقت������ه الرائعة، وا

ال�سيق واملمت������ع، ي�رسح لنا ويطلب منا املزيد 

من اجلدي������ة، والبحث يف املراج������ع العلمية 

أو �سواه من  لت������زداد معرفتنا بهذا املو�س������وع ا

املوا�سيع الهامة، وينهي حديثه معنا، بلطف: 

أنت������م م�سوؤولون عن ع������دم جناحكم يف هذه  ا

أنتم �سباب الوطن  املادة وغريها من املواد.. ا

امل�ستقبل الناجح )النجاح هو نتيجة اجلدية 

والجتهاد(..

وهن������ا نقف مع الكاتب بني ال�سطور وهو 

الطال������ب املجتهد يف مراح������ل درا�سته حتى 

ي�سل اإىل اجلامعة -كلية احلقوق- وتدرجه 

يف درا�ست������ه العلمية، وحر�س������ه على متابعة 

درا�سته يف فرن�سا واملفاجاآت التي تعر�س لها 

أ�ستاذه  أثناء وجوده خارج الوطن، وكان لوفاة ا ا

املفاجئ من فرن�س������ا واملعاناة التي ت�ساعف 

متام  �������رسار واملتابعة لإ من ج������راء ذلك، والإ

ر�سالته العلمية والو�سول بجده واجتهاده اإىل 

درجة الدكت������وراه بنجاح وتفوق، وعودته اإىل 

الوطن للعمل من جديد يف �سورية.

فاملعان������اة املتنوعة اأعطت������ه القدرة على 

تذلي������ل ال�سعاب للنج������اح يف كل عمل يكلف 

أم  ب������ه �سواء كانت هذه املهم������ة داخل القطر ا

خارجه.
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ثانيًا- تاأ�سي�سه مديرية التلفزيون ال�سوري: 

يروي الكاتب كي������ف اأخرته زوجته باأنه 

وقع عليه الختيار لتاأ�سي�س مديرية التلفزيون 

اإذ يقول: »قال������ت يل زوجتي لقد وقع عليك 

الختيار لتكون مديراً للتلفزيون، اأي تلفزيون 

الذي تتحدثون عنه؟.. وكيف �ساأتوىل مرفقاً 

لي�س موجوداً يف بلدنا«.

»وقل������ت يف نف�سي ل ب������د اأن تكون هذه 

.
)5(

أثناء غيابي« �ساعة دارت يف بلدنا ا الإ

أ  وبع������د اأن تبلغ ر�سمي������اً تكليفه بذلك بدا

حداث حمطة   بكل جدية مبرحلة التاأ�سي�س لإ

مر  تلفزيوني������ة، واإن هذه املهم������ة لي�ست بالأ

ال�سهل؟..

فاملنهجية الت������ي و�سعها لتنظيم املراحل 

التي يحتاج اإليها ه������ذا ال�رسح الهام والذي 

يتطلب العديد من التجهيزات املتنوعة لبناء 

دارية  طر الفنية والإ حمطة البث اإىل جانب الأ

عمال التي مل تكن معروفة من  للقيام بهذه الأ

ن يف �سورية اإذ يقول: قبل الآ

»ه������ذه ال�سا�س������ة ال�سغرية، ه������ذا الزائر 

الدائم يف ردهات املن������زل يتطلب منا ح�سن 

داء له وهذا  النتق������اء لكل برنامج ودق������ة الأ

.
)6(

يتطلب التاأهيل والتدريب اجليد«

أ  واأمام هذه املهمة املليئة بالتحديات بدا

العم������ل املتوا�سل حق ل يخي������ب اآمال النا�س 

الذين يتطلعون ب�سوق اإىل اليوم الذي �سريون 

ول مرة من بيوتهم  فيه التلفزيون ي�س������يء لأ

ويف حياته������م ي������وم 1960/7/23 وذلك مع 

التلفزي������ون امل�رسي اإبان عه������د الوحدة. اإذ 

يقول:

»اعترن������ا اأن ال�سا�س������ة ال�سغ������رية الت������ي 

�ستدخل اإىل بيوت النا�س هي نافذة انفتحت 

اأمامهم على العامل ع������امل الثقافة واحل�سارة 

ول،  الأ الهتم������ام  كان  لذل������ك  واملعرف������ة 

املواطنات واملواطنون ممن لهم ظروفهم اأن 

أنواع العلم واملعرفة وهو ما  يزودوا مبختلف ا

ن�سان يف هذا الع�رس. يتعني اأن يتزود به الإ

كن������ا نفك������ر بالعديد من اجلي������ل ال�سابق 

أو  ون�سائ������ه الذين مل ياأخذوا م������ن العلم �سيئاً ا

اأخذوا منه ن������ذراً ي�س������رياً ل يكفيهم ملواكبة 

أنه������م يعي�سون يف  الع�رس. عل������ى الرغم من ا

.
)7(

خري من القرن الع�رسين« الن�سف الأ

داريني  وا�ستعان مبجموعة من اخلراء الإ

ومذيعني وخمرجني وم�ساعدي واإخراج وق�سم 

الت�سوير ال�سينمائي والفوتغرايف والتلفزيوين 

والديك������ور والهند�سة ح������وايل )56( �سخ�ساً 

أ.ناديا الغزي- دريد حلام- هيام  اأذكر منهم ا

طباع- �سامي جانو- عبد الهادي البكار.
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واأخ������رياً متَّ الفتتاح يف املوعد املحدد له 

ألقاها  1960/7/23 واأو�سح������ت كلمته التي ا

بهذه املنا�سبة ما يلي:

»اإن هذا ال�سديق الذي حتتفلون به اليوم 

هو كاأ�سدقائكم له ميزات كثرية وهنات كثرية 

فاغفروا ل������ه ونحن يف اأول الطريق و�ستبذل 

خري ما عندنا حتى ن�سل اإىل خري ما ترجونه 

اإىل خري ما ندع������م وحدتنا الوطنية وحدتنا 

.
)8(

الكرى«

وىل للتجرب������ة  وبع������د م�س������ي ال�سن������ة الأ

الناجح������ة طلب اإنهاء تكليف������ه وهو �ساحب 

أ وموقف �رسيف، �سادق مع نف�سه يف كل  مبدا

عمل يقوم به.

ثالثًا- املرحلة الدبلوما�سية: 

وع������اد للعمل يف وزارة اخلارجية، وتدرج 

يف املهام املوكل������ة اإليه، ومتيز باإدارته يف كل 

دارة  مهم������ة يكلف بها وت������رك ب�سماته يف الإ

جناز ه������ذه املهمة  والتوجي������ه، والتدري������ب لإ

أو  أو تلك عل������ى اأح�سن وج������ه، يف نيويورك ا ا

أندون�سيا.. أو ا وا�سنطن ا

الق������ارئ الفك������رة الوا�سحة  اأعطى  كما 

ملاهي������ة العمل الدبلوما�س������ي، والعوامل التي 

أث������رت فيه وتغيري املفه������وم التقليدي له. مع  ا

�رسح وا�سح عن تط������ور و�سائل الت�سال بني 

ال������دول والنه�س������ة العلمي������ة، والخرتاعات 

ن�سطة  الباهرة ال������ق اأحدثت تغ������ريات يف الأ

ن�سانية، والجتماعية وال�سيا�سية. الإ

واأ�س������اف اإىل ذلك ال������راأي ال�سديد الذي 

ي�ساه������م يف جن������اح ال�سفري والقي������ام باملهمة 

ال�سيا�سية، اإذ يقول:

»اإن جن������اح العم������ل الدبلوما�سي يتطلب 

املعرف������ة الوا�سعة والثقاف������ة املتنوعة  دائماً 

آف������اق قراءاته، فال يظن اأن موا�سيع  وتو�سع ا

ال�سيا�سة الدولية وحدها حمور الهتمامات 

ن�سانية  ب������ل عليه اأن يلم ب�سيء من املعرفة الإ

ويتابع التط������ورات الثقافية والعلمية والفنية 

والتكنولوجية. فهو ل يدري متى �سي�ساأل اأن 

أيه من اأحد هذه املو�سوعات خالل  يديل برا

.
)9(

لقاءاته الدبلوما�سية وال�سيا�سية«

ويعود ليوؤكد ذلك يقول:

»نرى اأن متثيل الدول������ة املوفدة ل يعني 

متثيله������ا فقط يف الحتف������الت واملنا�سبات، 

ح������رى متثيل فكره������ا وروحها،  بل ه������و بالأ

وح�سارته������ا، وحماية امل�سالح ل يعني فقط 

حرفي������ة امل�سال������ح التجاري������ة والقت�سادية 

واملالية لدول������ة الدبلوما�سي. حمل امل�سالح 

تعني قبل كل �سيء احلر�س على عظمة هذا 

.
)10(

الدبلوما�سي وكرامته و�سمعته«



�سهرة فكرية مع اأوراق العمر

�لع���������������������دد  560    �أي�������������ار  2982010

عالم م������ن دعم العمل  »اأما ع������ن دور الإ

الدبلوما�س������ي فعلى ال�سفري اأن يكون اإعالمياً 

قب������ل كل �س������يء. وال������ذي يع������رف اأن اأجهزة 

عالم من البلد امل�سيف باأق�سى طاقاتها،  الإ

نها اليوم اأجهزة  واإمكانياتها املفتوحة اأمامه لأ

.
)11(

راء« تدفق املعلومات وت�سكيل الآ

وم������ع العر�س ال�سي������ق والدقيق واملوجز 

ينتق������ل من فكرة اإىل اأخرى. فتارة ي�رسح عن 

»مدينة نيويورك وتاريخها وكيف كانت قبل 

300 �سنة جزيرة �سغ������رية من اأكواخ يقطنها 

ع������دد قليل من الهن������ود احلم������ر اإىل مدينة 

جب������ارة يتحرك فيها مالي������ني الب�رس، وت�سم 

أك������ر املوؤ�س�س������ات امل�رسفية يف الع������امل التي  ا

يت������داول فيها باليني الدولرات. يف حني اأن 

الهولنديني احلمر حني ا�سرتدوها منهم عام 

أك������رث مما يع������ادل بعملة اليوم )24  )1626( ا

طواق من اخلرز  دولراً( وهي جمموعة من الأ

امللون واأطلقوا عليها ا�س������م )نيو ام�سرتدام( 

وبعد اأن بقي الهولنديون فيها40عاماً، انتقلت 

اآخرين الريطانيون  اإىل م�ستعمرين  ملكيتها 

الذين جعلوا ا�سمها )نيويورك( تكرمياً لدوق 

)يورك( �سقيق )�سارل( ملك بريطانيا «.

أو  أ�سلوبه ال�سيق من �رسد نكته ا ول يخلو ا

طرفة ت�سحك واأنت تقروؤها اإذ يقول:

ر ر�س������ام الكاريكات������ور يف اإحدى  »�س������وَّ

املجاّلت رجالً اآتني من القمر يقول اأحدهما 

خر وهم������ا ي�ساهدان رجل ف�ساء اأمريكياً  لالآ

يتقدم نحوهما حذار اأن ي�سحك علينا هذا 

مريكي، ويفعله������ا ثانية فيدفع لنا  الرجل الأ

.
)12(

أربعة وع�رسين دولراً فقط ثمناً للقمر« ا

وم������ع اأوراق العم������ر امل�سمخ������ة باأري������ج 

التج������ارب املتنوع������ة ن�ساف������ر م������ع الدكتور 

)�سب������اح قباين( اإىل وا�سنط������ن الذي كان يف 

مهم������ة فيها مرتني متباعدتني، وقد ا�ستطاع 

اأن يرتك ب�سمات������ه يف العمل اجلاد واملنظم 

أثناء مهمته الدبلوما�سية يف وا�سنطن وبعد  وا

ق�سية )ووت������ر غيت( ا�ستق������ال نيك�سون من 

من�سبه كرئي�������س جمهورية للوليات املتحدة 

مريكية. ومتَّ تكليف الرئي�س )فورد( نائبه  الأ

رئي�ساً بدلً عنه.

ون������وه الكاتب عل������ى اأن اخلطوط العامة 

مريكي������ة �ستبقى هي هي  ال�سرتاتيجي������ة الأ

وم������ن منظورها يت�������رسف الرئي�س يف البيت 

أو )فورد(! بي�س، �سواء )نيك�سون( ا الأ

واإن عل������ى الع������رب األ يربط������وا م�س������ري 

ق�سيته������م باأ�سخا�������س ب������ل بقوته������م الذاتية 

وحده������ا ودون تاأثري ه������ذه القوة على الدول 

الكرى وروؤ�سائها وحكوماتها كما �رسح وبدقة 
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ح������داث اجلارية يف تلك الفرتة بعد حرب  الأ

عالم يف  ول، عام1973، ودور الإ 6ت�رسين الأ

ن�������رس ذلك عالياً. كم������ا اأن عالقته الو�سيجة 

عالميني واهتمامه������م مبواقفنا نتائج  مع الإ

جي������دة متثلت يف اأن �سحفهم تفرد �سفحات 

بكاملها لردود ال�سفري مبقالت م�سيئة اإلينا 

أو �سوريني كانت تظهر  كعرب، وفل�سطينيني ا

خر يف ال�سحف  ه������ذه املقالت من وق������ت لآ

ون�ساطه الدبلوما�سي على ال�سعد كافة، وقد 

متي������زت بالطرح اجل������ريء الوا�سح مع وزير 

خارجية اأمريكا )كي�سنجر(.

وىل،  ويوؤك������د اأن م�سلحة الوط������ن هي الأ

واإنك وراء مب������ادرات ل نوافق عليها، فقال 

مر واأن دورها  تاأكد اأن ل�سورية ن�سيب من الأ

ي مبادرة  أننا مهتم������ون لأ اآت. فقل������ت: تاأكد ا

�سالم.. وهنا اأعاد كي�سنجر كلماته املعروفة 

.
)13(

أنَّنا نقدر دور �سورية ونحرتمه ا

واإن ه������ذا الن�س������اط ال�سيا�س������ي انعك�س 

عالميني الراغبني  اإيجابياً فقد لبى دعوة الإ

يف زيارة �سورية وطريقة التعامل معهم.

كم������ا حر�������س ال�سّي������د ال�سف������ري الدكتور 

)قب������اين( على ا�ستعادة العقار املبني من عام 

1908 وامل�سم������ى )الكولوني������اي( املوؤلف من 

3اأدوار وطابق اأر�سي وحديقة وا�سعة. وكان 

مريك������ي ال�سابع والع�رسين  �رسة الرئي�س الأ لأ

)تاف������ت( وقد ا�سرتاه م������ن ورثته عام 1946 

�ست������اذ ناظم القد�سي عندم������ا كان �سفرياً  الأ

ل�سوري������ة يف وا�سنطن وبقي مق������راً لل�سفارة 

ال�سوري������ة ثم ل�سف������ارة اجلمهوري������ة العربية 

املتحدة حتى عام 1962 حني وقع النف�سال 

بني م�رس �سورية.

احتف������ظ امل�رسيون بالعق������ار وخرج منه 

الدبلوما�سيون ال�سوري������ون. ومتَّ طلب العقار 

من قبل رئا�سة اجلمهورية ال�سورية من رئا�سة 

اجلمهوري������ة امل�رسية، وبالفع������ل مت ا�ستالم 

العقار وهو بحاج������ة اإىل اإ�سالحات جذرية، 

أ�سهر.  �سالح �سبعة ا وقد ا�ستمرت عمليات الإ

وقال الدكتور قباين:

»لقد ن�رست ال�سح������ف جتديدنا للعقار 

وف������وز ال�رسك������ة هولي������اين )بجائ������زة1976( 

التي  الهند�سي������ة  للموؤ�س�س������ات  املخ�س�س������ة 

حتافظ على املب������اين التاريخية. ومت ال�سكر 

عجاب  أي�ساً ل�سورية با�سم اأ�رسة تافت مع الإ ا

.
)14(

ال�سديد مبا اأجنزناه«

ومل تق������ف جه������وده عل������ى جتدي������د مبنى 

أي�س������اً على �رساء عقار  ال�سف������ارة بل حر�س ا

اآخر كان ي�سكنه قريب من ال�سفارة. ويقول:

»وهكذا اأ�سبح ل�سورية عنوانان ممتازان 
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لعقارين متلكهما يف حي ال�سفارات بوا�سنطن 

ول ال�سفارة  ناق������ة. الأ ال�سه������ري بالعراقة والأ

والثاين �سكن ال�سفري«.

وكم كان������ت �سعادتي كب������رية عندما زرت 

هذين املوقعني اجلميل������ني لل�سفارة ال�سورية 

أثناء زيارتي لبنتي رفيف زوجة  يف وا�سنطن ا

�سفرينا يف وا�سنطن الدكتور عماد م�سطفى، 

للتهنئة بولدة احلفيدين )�سيدرا( و)�رُسّى(.

أبناء  جنازات ا ولقد حتدث عن ه������ذه الإ

اجلالي������ة ال�سورية الذين مازال������وا يتذكرون 

الروح الوطنية العالية التي يتمتع بها ال�سفري 

الدكت������ور �سب������اح وحر�س������ه وحفاظ������ه على 

جنازات التي ا�ستطاع اأن  موال العامة والإ الأ

أثناء مهمامه الدبلوما�سية ومازالوا  يحققها ا

يذكرونه بكل احرتام وتقدير ملواقفه الوطنية 

ال�سادقة ومقدرته على معرفة حقيقة العمل 

الدبلوما�سي..

أي�ساً اأن اأزور  كما �سمح������ت يل الظروف ا

)�سقيقه الدكتور ر�سيد قباين( عميد اجلالية 

أ العديد من  ال�سوري������ة يف وا�سنطن الذي تبوا

املنا�سب الدبلوما�سي������ة يف اأمريكا الالتينية، 

أم������ريكا ال�سمالي������ة وهو �سدي������ق �سخ�سي  وا

ن�ساين،  لوالدي، ويتميز بح�س������ه الوطني والإ

أبناء اجلالية ال�سورية يف وا�سنطن التي  جتاه ا

ل يزال يقيم فيها.

دبية: رابعًا- املوهبة الفنية واالأ

أراد الكاتب اأن يحرتف الفن، فمنذ  لقد ا

يفاعته، كان������ت اأحالمه تن�سج له هوايته باأن 

أو نحاتاً. ي�سبح ر�ساماً ا

ولكن احلياة اأخذته يف دروب خمتلفة، كان 

ذاعة، التلفزيون،  لبع�سها �سلة بالف������ن )كالإ

الدبلوما�سية(.

فلكل ف������ن اأ�سوله، ومب������ادوؤه، اأما ال�سبه 

الكبري بني الدبلوما�سية، والتمثيل، اإذ يقول: 

»املمثل يتقم�س يف امل�رسحية انفعالت لي�ست 

هي انفعالت ل�سخ�سيته احلقيقية، وكذلك 

الدبلوما�سي ي�سطر اأحيان������اً، اأن ي�سبغ على 

وجهه مظاهر الفرح وال�سعادة يف حني يكون 

من داخله يتمزق غيظاً مّمن يحادثه.

كما اأن املمثل ي������ردد على خ�سبة امل�رسح 

عبارات لي�س هو كاتبها، وكذلك الدبلوما�سي، 

فاإنه كثرياً ما يديل ببيانات واأقوال مل يكتبها 

ه������و بل هيئت ل������ه م������ن وزارة اخلارجية يف 

.
)15(

بلده«

م������ع جناحه يف مهمت������ه الدبلوما�سية اإل 

اأن املي������ل للفن ظل يالزم������ه، وي�سكنه كهواية 

وقد علم نف�س������ه بنف�سه، كاًل من فن )الر�سم 

الكاريكاتوري، الت�سوير ال�سوئي(، ثم �سقل 

هذه املوهبة حني عمل يف نيويورك، فانت�سب 
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يف وقت فراغه اإىل مدار�س خا�سة بهذا الفن 

�سيل. الأ

أق������ام معر�ساً للت�سوير ال�سوئي، وكتب  وا

له �سقيقه )ال�ساعر نزار قباين( ما يلي:

»عندما نرث )�سباح قباين( مئات ال�سور 

كتب عناوينها  التي ر�سمه������ا لبالدي اأمامي لأ

أ�سجار الت������وت، واحلور،  �سع������رت اأن جميع ا

وال�سف�ساف، والزيتون، والورد البلدي تنبت 

يف راحة يدي.. واأن اخلراف الربيعية ترتك 

بي�س على اأ�سابعي. بع�ساً من �سوفها الأ

�س������ارت يدي وه������ي تقلب ال�س������ور، يداً 

اأخ������رى عليه������ا ي�سقط املطر، وتك������ر �سنابل 

القمح، وي�������رسح الرعيان ويدبك الراق�سون، 

ويغن������ي احل�س������ادون، ومت������الأ القرويات من 

ينابيعها اجل������رار، وتتناثر عليه������ا م�سارب 

الب������دو، واإيقاع������ات املهباج، وعب������ق القهوة 

�سيلة �سارت يدي م�رسحاً متتزج  العربية الأ

هازيج كاأنها  �س������وات والأ ل������وان والأ فوقه الأ

ر�������س(. �سور  ن�سيد واح������د ه������و )ن�سيد الأ

)�سباح( اجلميلة اأهدتنا وطننا اجلميل مرة 

.
)16(

ثانية«

ور�س������م بري�ست������ه ال�سفاف������ة جمموعة من 

)ال�س������ور الكاريكاتورية( لبع�������س اأ�سدقائه، 

دبية اختار منها: د.اأحمد  توج فيها مقالته الأ

ال�سم������ان، �سعيد اجلزائري، ف������وؤاد ال�سايب، 

�ساكر م�سطفى، عبد ال�سالم العجيلي، نزار 

قباين، كما كتب عن مذكراته )اأوراق العمر(. 

ديبة غادة ال�سمان: قالت عنه الأ

أديباً  تكت�سف يف مذكرات، �سباح قباين، ا

بنرث مره������ف، وم�رسق، و�سل�������س، جذا، ولغة 

�سعرية راقي������ة م�سكونة باحلن������ني، من دون 

احل������زن بل يح������اول اإبهاج قارئ������ه بكثري من 

ح�سن الظل يف زمن ثقيل الظل.

اإن عالق������ة )قباين( مع الوطن هي ق�سة 

حب كب������رية، فهو يجد اأن عمره �سار جمياًل 

خرين. بالآ

عالمي )�سعيد لبيب( �سباح  وقال عنه الإ

قب������اين يجيد فن احلكاي������ة التي ي�رسدها لنا 

بعبارة ر�سيق������ة نابعة من قلب ينب�س باحلب 

واحلياة.

�س������ارة اإىل اأن هذه  واأخ������رياً لبد م������ن الإ

وراق اأهداها لزوجت������ه )مها( اعرتافاً لها  الأ

بدورها اله������ام يف حياته. وكانت –ولتزال- 

�سن������ده يف كل م������ا عمل واأجن������ز، فهي مثال 

م النموذجية، والغالف  للزوجة املثالي������ة والأ

بري�سة ابنته )كرمى(.

أنهي ما كتبت عن هذه املذكرات ال�سيقة  وا

ديبة غادة ال�سمان: واملمتعة مبا قالته الأ
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»مذكرات �سب������اح قباين، ت�ستع�سي على 

ن �ساحبه������ا ق������ام بذلك وهو  التلخي�������س لأ

يخطه������ا كمن يقط������ر حقاًل م������ن اليا�سمني 

ال�سامي يف زجاجة عطر«.

الهوام�ش:

نزار هو ال�ساعر نزار قباين �سقيق املوؤلف.  -1

�ص48.  -2

�ص55.  -3

�ص55.  -4

�ص143.  -5

�ص153.  -6

�ص173.  -7

�ص200.  -8

�ص222.  -9

10- �ص226.

11- �ص226.

12- �ص234.

13- �ص284.

14- �ص304.

15- �ص232.

16- �ص337.

¥µ
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خالل عم������ره الق�سري ال������ذي مل يتج������اوز ال�سابعة والع�رشي������ن عاماً، ويف 

جترب������ة �سعرية ال تتع������دى ال�سنوات اخلم�������س ت�سّدر )جورج ت������راكل( ريادة 

ملانية بجدارة واقتدار، وذلك من خالل جمالية التعبري  التعبريي������ة ال�سعرية االأ

بال�س������ور والرموز ودالالته������ا من جهة، وعرب ا�ستخ������دام املو�سيقى اللغوية يف 

بني������ة الق�سيدة بدل ال�س������كل القواعدي للجملة يف النظ������م ال�سابق من جهة 

اأخرى، كما ا�ستعا�س يف جتريبيته ال�سعرية عن الت�سل�سل املنطقي يف م�سمون 

يحائية ال�سحرية لل�س������ور املجازية والرموز  الق�سي������دة بالقوة التاأثريي������ة واالإ

باحث �سوري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه. 

❁

ò

GEORG TREKL جورج تراكل
1914-1887

ملاين رائد ال�شعر التعبريي الأ

❁
حممد جّدوع



GEORG TREKL جورج تراكل

�لع���������������������دد  560    �أي�������������ار  3042010

التي زودها بق������درة اإغواء وا�ستدراج تده�ش 

القارئ/ املتلقي وتوّلد لديه انطباعاً �سحرياً 

�رسة التي  يدرك من خالله القوة اجلاذبة الآ

أ�سعار )ت������راكل( وق�سائده على  حتلت به������ا ا

ألوانه ال�سوداء  الرغ������م من كاآبته الدائم������ة، وا

احلالكة، وتاآويل������ه امللّغزة املحّية وت�ساوؤميته 

)ال�سوبنهاورية(، و�سططه النيت�سوي، و�سولً 

ملوته الهيدجري. 

وّلدت هذه الفرادة ال�سعرية –الرتاكلية- 

مل������ان الذين  ت�سدروا  جي������اًل من ال�سعراء الأ

ملاني������ة ب������دءاً م������ن:  ال�ساح������ة ال�سعري������ة الأ

)غوتفريد بن( مروراً ب������� )انغبورغ باخمان( 

و)باول ت�سي������الن( وانتهاًء ب������� )�سارة كي�ش( 

جانب  كم������ا تاأثر به العديد م������ن ال�سعراء الأ

أ�سعار  على امتداد املعمورة، مثلم������ا جذبت ا

أ�سعار  )هولدرن( فال�سفة الوجودية. حظيت ا

خرى باإعجابهم نتيجة للنجاح  )تراكل( هي الأ

الذي حققته قدرتها الت�سويرية للمكابدات 

ملاين )مارتن  الوجودية مما دفع بالفيل�سوف الأ

هيدجر( لتاأليف كتاب )اإن�ساد املنادى( در�ش 

أ�سعار كل من هولدرن وتراكل.  فيه ا

وجيزة �سريته الذاتية: 

 يف مدينة )�سالزبورغ( 
)1(

 ولد جورج تراكل

أملانيني، كان والده يعمل  بوي������ن ا النم�ساوية لأ

بتجارة احلديد، وعلى الرغم من اهتماماته 

أن������ه اأحاط������ه ب������كل الرعاية  التجاري������ة، اإل ا

والهتمام على عك�س والدت������ه التي عاملته 

بالق�س������وة امل�سوبة بالكراهي������ة حيناً وباحلب 

آخ������ر. مما وّلد لدى )تراكل(  مومي حيناً ا الأ

نفوراً من اأمه وتعلقاً جنونياً باأخته كتعوي�س 

مومي، كما انعك�ست عالقته  عن احلن������ان الأ

ال�سيئ������ة بوالدته على حت�سيل������ه الدرا�سي- 

البتدائ������ي، وعل������ى الرغم من ت������ودد والده 

أنه حاول النتحار وهو يف �سن  واأخته له اإل ا

اخلام�سة من عمره حم������اولً الغرق يف بركة 

�رسة، وزيادة يف  عميق������ة بالقرب من منزل الأ

الرعاية والهتم������ام اأدخله والده يف مدر�سة 

خا�سة لتعلي������م اللغة الفرن�سي������ة التي كانت 

ر�ستقراطية - و�ساط الأ لغ������ة املخاطبة يف الأ

ملاني������ة- وقتذاك وبعد النتهاء  الرو�سية والأ

أر�سله والده اإىل  من مرحل������ة التعليم الثانوي ا

)فيين������ا( لدرا�سة ال�سيدلة التي اأمتها بنجاح 

ع������ام /1910م/ اإل اأن وف������اة والده يف العام 

ذات������ه نّغ�ست عليه ن�س������وة التفوق كما �ساهم 

عوزه املادي يف �سوداويته وغربته عن حميطه 

الجتماعي، ومع عالقته اجليدة مع جمموعة 

دب( والدعم  كادمييني للف������ن والأ )احتاد الأ

الذي تلقاه من الكاتب الكبري )كارل كراو�س( 

والفيل�سوف ال�سهري )لودفيغ فيتجن�ستاين( اإل 

اأن ذلك مل مينع )تراكل( من النعزال والتوقع 

مدمناً على تناول املخدرات واخلمور، وعلى 

الرغم من حيات������ه امل�سطربة وغري امل�ستقرة 
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أنه بداأ حياته ال�سعرية عام 1909م ح�سب  اإل ا

آنذاك- يف بنية  �سلوب ال�سعري املتداول –ا الأ

الق�سي������دة ال�سعرية من حيث حتقيق ال�سكل 

النح������وي من وزن وقافي������ة مبتدئاً يف نظمه 

ال�سع������ري ترانيم ومقطوعات �سعرية ق�سرية 

ملحنة، وذات نفح������ات واإ�سارات دللية من 

 ومنها مقطوعة )�سونيا(.
)2(

الكتاب املقد�س

جرا�ص ال�سوداء م�سموعات:  االأ

�سونيا، ُخطاها، هّدوها احلنون

.. .. .. .. ..

يام اخلوايل تلمع �سم�ص االأ

فوق �سونيا، فوق جفونها البي�ساء 

الثلج الذي يندي خديها

واجمة رمو�سها.. �ص��9

أ�سلفنا ف������اإن وفاة وال������ده هيَّجت  وكم������ا ا

م�ساعره املتوج�سة واأع�سابه املتوترة فازدادت 

�سود لونه  دنياه ا�س������وداداً، واأ�سبح الل������ون الأ

لوان وهو ما عّر  املف�سل عما عداه م������ن الأ

)وحي وفقد(: 
)3(

عنه يف ق�سيدة

َغريباٌت هنَّ ُطرقاُت اخلدين املظلمات

.. .. .. .. ..

وفاة اأبي جعلت مني 

بي�ص، وباإرعا�ٍص اأزرق  االبن االأ

كم هبوب الليايل  هبط من االأُ

تاأ�سي اأمي القامت واملق�سي 

�سود يف قلبي.. �ص��3  وراأيت اإىل اجلحيم، االأ

ومم������ا زاد يف ليله الطويل، وحّول �سمته 

أ�س������اه اإىل �رساخٍ  وعوي������ل، ن�سوب احلرب  وا

ملان  وىل الت������ي راأى فيه������ا اأن الأ العاملي������ة الأ

ي�ساقون اإىل م�س������ري فاجع ل دليل لهم حتى 

اإىل ليله������م الطويل. هذا الواقع جعله ي�سخر 

أتاأمّلْن( وهو ما عر عنه  أملانياً ؟ )ا أُ�سبح ا ملاذا ا

 مقطوعته ال�سعرية )لقاء(: 
)4(

يف

خر  يف طريق الغرباء كالنا ينظر يف االآ

وعينانا املتعبتان تت�ساءالن: ماذا فعلت بحياتك؟ 

خرين ي�سكون  اهداأ! اهداأ !.. واترك االآ

الربد اأ�سبح يحيط بنا من كل جانب 

بعاد  الغيوم تنهمر يف االأ

هذا ما جعلني اأتاأملن 

نحن مل نعد نت�ساءل طوياًل 

ومل يعد هناك اأحٌد ير�سدنا اإىل طريق الليل.. �ص���

 )5(
آب������ة ال�س������وداء أم������ا ع������ن مر�������س الكا ا

أملّ به فقد خ�سه بن�سيد  )املالنخولي������ا( الذي ا

يحمل ا�سم املر�س ذاته –املالنخوليا- ي�سف 

خرين وكاأنهم وحو�������س تود افرتا�سه  في������ه الآ

بوح�سية: 

ظالل مزرقة

وه، عيونهم ال�سوداء التي تنظر اإيلَّ طوياًل  اأُ

مرافقٌة يل يف طريقي

.. .. .. .. ..

تتاأهب للموت الرزين املكفهر 

اأياٍد �سبقية، متت�ص من نهوٍد حمراء 
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�سفاٌه متهالكة، ويف الظالم تغت�سل

منزلقًة يف غواية الطفل ال�سم�ص 

الرطيب.. �ص��9 

وت������راكل ل يكتف������ي بالل������ون 

أو يود ال�ستغناء عنه بل  �سود ا الأ

بي�س حتى الثلج،  يلجاأ لت�سويد الأ

 
)6(

أن�سودتيه ا �سّوْدُهم������ا يف  واملاء 

بئر  و)عل������ى حاف������ة  )هذي������ان( 

قدمي������ة( حتى رائح������ة الظالل 

قياء  آة ت�ستدع������ي الإ عل������ى امل������را

نها مقرف������ة برائحتها ال�سوداء  لأ

املنتنة: 

�سود الذي من ال�سقوف  الثلج االأ

يت�ساقط 

.. .. .. .. ..

الراأ�ص يتك�رس اإىل قطع �سخمة 

ويتاأمل 

آة رائحٌة مقرفٌة  للظالل التي يف املرا

البت�سامٍة باردٍة لعاهرٍة ميتٍة.. �ص��� 

أم������ا )عل������ى حافة  ه������ذا يف )هذي������ان( ا

بئر قدمي������ة( فللماء تاأويل اأوح������د هو اللون 

�سود:  الأ

)تاأويٌل اأ�سود للماء: 

حياة متك�رسة يف فم الليل 

متلهفًا يف و�سائد �سوداء 

الغالم ذو الظالل الزرقاء 

.. .. .. .. ..

رمبا قمر، ي�سعد درجات بخفة وهدوء 

اأ�سوات الراهبات اللطيفة يف كني�سة متهدمٍة 

لوحة بكاء ال�سماء الزرقاء 

تذوُب �سيئًا ف�سيئًا..( �ص���

اأما ق�سيدت������ا )اأ�سوات امل������وت ال�سبعة( 

و)غرودك( فهما نواحيتان على قتلى وجرحى 

 )غرودك( التي ذهب �سحيتها مئات 
)6(

معركة

القتل������ى واجلرحى الذين ا�ستط������اع اأن ينقذ 

منهم حوايل ت�سع������ني جريحاً مبا توفر لديه 
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من عتاد طبي ودوائي يف ق�سيدة )غرودك( 

ينوح على قتالها وجرحاها: 

امل�ساء الغابات اخلريفيات 

يدوين باأذرعة موت 

وال�سهول املذهبات والبحريات الزرقاء 

وال�سم�ص التي ت�سّوُد يف العلو: 

الليل يقفل على املحاربني 

املائتني، تاأ�سي جنون اأفواههم املطحونات 

يف جلب احلقول الهادئات 

.. .. .. .. ..

خت الكربى تعرب كال�سبح �سمت الغابة  االأ

بطال مقبلًة لتحيي اأرواح االأ

الهامات امل�رسجات: 

وتقرع حتت احل�سائ�ص نايات اخلريف الداكنات

.. .. .. .. ..

�سعلة الروح املتوقدة، �رٌس عظيم يغذيها اليوم 

بناء الذين �سيولدون.. �ص��  االأ

- لك������ن هل يكتفي؟.. )ت������راكل( باحلزن 

ال�سامت والنواح ال�سارخ على قتلى وجرحى 

)غرودك( 

- بالتاأكيد ل، لقد كانت معركة )غرودك( 

قا�سم������ة الظهر ونهاية العم������ر بعد ما هاله 

منظر القتلى واجلرحى، وحينما راأى اأحدهم 

يجهز عل������ى نف�سه ب�سالح������ه منهياً عذابات 

جراحه اتخذ ق������راره النهائ������ي وو�سع حداً 

لروحه املعذبة بتن������اول جرعة كبرية ومميتة 

م������ن الكوكائ������ني يف 1914/11/3م، منطلقاً 

من اعتقاده الرا�س������خ باأن درجة )التعايل( ل 

تتاأتى وتتم اإل باملوت وهو املوت الذي يتعاىل 

ن�سان على واقع������ه الوجودي -ح�سب  فيه الإ

روؤية )هيدجر(- وهو املوت الهيدجري وهو 

املوقف الذي اتخذه ال�ساعر اللبناين )خليل 

ح������اوي( ال������ذي انتحر بعيد دخ������ول القوات 

�رسئيلّية بريوت عام 1982م.  الإ

جتربته ال�سعرية: 

بداعية اأمنوذجاً فريداً  تعت������ر جتربته الإ

ملاين خا�سة،  يف تاريخ ال�سعر العاملي عامًة والأ

فحيات������ه الق�س������رية، اأبدعت اإنتاج������اً �سعرياً 

فريداً ووفرياً، فعلى الرغم من تاأثره بال�سعر 

آنذاك- الذي ا�ستمده من  ملاين املعا�رس –ا الأ

جتربة ال�ساعر املب������دع واملتميز )هولدرين( 

ومن قراءته ل�سعر كل من )هايرني�س هاينة- 

نوفالي�س- بودلري- رامب������و وفريلني( اإ�سافة 

لتاأثره ال�سديد بفل�سف������ة )نيت�سه( الذي يرى 

يف الفناء اإعادة للحياة من جديد، واإذا قارنا 

حي������اة )ت������راكل( ال�سعرية وقوته������ا التاأثريية 

�سمن ف������رتة عمرية ق�سرية جند ما ي�سابهها 

يف* �سعرن������ا اجلاهلي )طرفة بن العبد( ويف 

أبو القا�سم ال�سابي(  �سعرنا املعا�رس )ال�سياب وا

اآخذين بعني العتبار اختالف مو�سوعاتهم 

-ثيماته������م- ال�سعري������ة وظ������روف حياته������م 

املعي�سية، لكن غ������زارة التجربة التاأثريية يف 
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جيال الالحقة  تبقى القا�سم امل�سرتك بني  الأ

ربعة )تراكل- طرفة- ال�سياب-  ال�سع������راء الأ

ال�سابي(. 

خ�سائ�ص جتربة تراكل ال�سعرية: 

بداعي������ة من خالل  اكت�سب������ت هويتها الإ

املراحل التالية: 

�- مرحل���ة التجري���ب: تعت������ر جتريبية 

)ت������راكل( ال�سعري������ة فيم������ا يخ�������س ال�سعر 

التعب������ريي �سابقة لكل املح������اولت ال�سعرية- 

ن�سان  التعبريي������ة الت������ي ترّكز على هم������وم الإ

والنف�سية  احلياتي������ة  ومكابدات������ه  املعا�������رس 

وهواج�سه واآماله وطموحاته يف حتققها، ويف 

انك�ساراتها وه������و ما عاناه )تراكل( �سخ�سياً 

لهذا ل ميكن فه������م مقطوعاته ال�سعرية اإل 

ملام مب�سريته ال�سخ�سية وهو ما  يف �س������وء الإ

منحها هويتها )الرتاكلية(.

�- مرحل���ة التطوي���ر: وتتمثل يف ترانيم 

ومقطوع������ات وق�سائد متي������ز تطور جتربته 

دوار التي تاأثر فيها قبل اأن  ال�سعري������ة اإىل الأ

يت�سنم ريادة املذهب التعبريي. 

3- دور الكت���اب املقد����ص: فم������ن حي������ث 

�سل������وب / ال�سكل نظم )ت������راكل( بداياته  الأ

ن�ساد(  ال�سعرية على �ساكلة �سف������ر )ن�سيد الإ

أنا�سيد �سعرية  التوراتي مبتداأً مبقطوعات وا

ق�سرية- ترانيم- تعتم������د الت�سل�سل املنطقي 

من حيث العر�س، والوزن والقافية من حيث 

اجلر�������س املو�سيقي كما ل تتع������دى اأ�سطرها 

اأ�سابع اليد الواح������دة يف اأغلب املقطوعات 

وتكاد تخلو من ال�سور املجازية وال�ستعارية 

والرموز ذات الدللت املت�سعبة. 

أ�سلوبها   )لي�������ل( تق������ارب يف ا
)7(

فرتنيم������ة

ن�ساد(:  من )ن�سيد الإ
)8(

�سحاح الثالث الإ

اأزرُق عينّي انطفاأ هذه الليلة 

حمر ! اأواه ! كانت  وذهب قلبي االأ

ال�سم�ص حترتق بهّدو 

�سدل على ال�سديق  زرق اأُ ومعطفِك االأ

الذي كان يدلُج اأحمَر ثغرِك ختَم 

ُولوَجُه يف الظلمات

يف الليل على فرا�سي طلبت من حتبه نف�سي، طلبته

�سواق ويف ال�سوارع.. اإين اأقوم واأطوف يف املدينة يف االأ

اأطلب من حتبه نف�سي فما وجدته

.. .. .. .. ..

من هذه ال�سائعة يف الربية كاأعمدة دخاٍن معطرة

باملر واللبان وبكل اأِذّرِة التاجر.

 )تراكل( يف التوراة ل يخفى 
)9(

ومثلما تاأثر

جنيل(.  تاأثره ال�سديد بالعهد اجلديد )الإ

وه������و ما جتلى يف ق�سي������دة )جتّل( التي 

نقتطف منها: 

حني املاء يغدو خفيًا يغادرِك وجٌه اأزرق، يف 

مور يرمن ع�سفوٌر �سغري  �سجر التَّ

راهُب ي�سُم 

بعذوبة.. يديه املائتتني 

مالٌك اأبي�ص يحل على مرمي لروؤيتها 
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4- دور املناظرة واملماثلة: 

و�سن������ورد مقاربت������ني �سعريت������ني لكل من 

)بودلري( الذي �سبقه عمراً واإبداعاً و)هولدرن( 

الذي عا�رسه جتربًة، اأما م�سابهات )تراكل( 

يف مو�سوعات������ه يف م������ا يخ�������س الطبيع������ة 

وف�سولها فتتماثل م������ع مو�سوعات )بودلري( 

أزه������ار ال�������رس( حي������ث ورَد فيه  يف ديوان������ه )ا

مقطوعات �سعرية تتناول الطبيعة وجتلياتها 

الف�سلي������ة واملناخي������ة مث������ل )اإيق������اع امل�ساء( 

و)اأغني������ة خريفية( و)�سباب ومطر( و)غ�سق 

ال�سباح( و)غروب ال�سم�س الرومان�سية( جند 

املوا�سيع ذاتها عند )تراكل( مثل )قلبي عند 

امل�ساء( و)م�س������اء �ستاء( و)ليل( و)يف الربيع( 

و)اخلريف املّتجل������ي( و)ال�سيف الذي وىّل( 

و)ليل ال�ستاء( و)ال�سم�س( وفيما يلي مقاربة 

)غ������روب ال�سم�������س( لبودلري م������ع مقطوعة 

)ال�سم�س( لرتاكل: 

 ال�سم�ص الرومان�سية 
)��(

غروب

كم ال�سم�ص جميلة عندما ت�رسق طازجة 

مثل انفجار يطرح علينا حتيته ال�سباحية!.. 

.. .. .. .. ..

اأتذكر !.. راأيت كل �سيء، زهرة، نبعًا، ثلمًا 

يغمى عليها حتت عينيها مثل قلٍب يختلج.. 

فق، تاأخرنا، فلرنك�ص �رسيعًا  فلرنك�ص نحو االأ

قل �سعاعًا منحنيًا !..  لنلتقط على االأ

له الذي ين�سحب، الليل  لكنني اأالحق عبثًا االإ

الذي ال يقاوم يوؤ�س�ص مملكته 

اأ�سود، رطب، منحو�سًا، وممتلئًا رجفات، 

ت�سبح يف الظلمات رائحة قرب. 

أم������ا مقطوف������ة )ت������راكل( م������ن ق�سيدة  ا

 ففيها يقول: 
)12(

)ال�سم�س(

كم،  كل يوم تطلع ال�سم�ص من وراء االأُ

هاهو اجلمال، الغاب، اجلنون املغرَبّ

ن�سان، �سياد اأو راٍع. االإ

حمموم ي�رسئب يف البحريات اخل�رساء ال�سمك 

حتت ال�سماء امل�ستديرة.. وحني يدنو امل�ساء، 

يدنو ب�سمت 

نكون على بّينٍة من خرٍي، بع�سه، وال�رس، حني 

يحّل امل�ساء،

امل�سافر يرفع ب�سكون هدبه املثقالت.

ال�سم�ص �ُسكَّ الوادي اإىل اأفول. 

اأما املقارب������ة الثانية فهي بني )هولدرن( 

 وبني 
)13(

يف ق�سيدت������ه )اإىل ربات املقادي������ر(

ق�سيدة )اأ�سوات امل������وت ال�سبعة( ل� )تراكل(  

ويف ما يلي نقتطف منهما بع�س املقاطع: 

اإىل ربات املقادير 

اأيها املقتدرات، امنحنني �سيفًا واحدًا 

وخريفًا واحدًا لين�سج ن�سيدي، وحتى 

لّذ  ي�ستطيع قلبي املتخم من اللهو االأ

وحتى

اإقتبال اأن اأموت..
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.. .. .. .. ..

مات الّظالل !  آه! مرحبًا، اإذًا، �سُ ا

�ساأكون ر�سيًا، وحتى لو قيثارتي خانتني يف 

و�سلي برفقتها اإىل هناك

لهة حييت، بدون ازدياد..  مرًة اإذن اأكون كاالآ

�ص��� 

 فيظهر 
)14(

اأما )اأ�سوات امل������وت ال�سبعة(

فيها تراكل على الرغم من تاأثره ب�)هولدرن( 

الذي تت�سل������ح ق�سيدته مع وجوديته بتتابعية 

ال�سورة ومنطقي������ة املع������اين وت�سل�سلها، اأما 

)تراكل( فتتف������رد ق�سائده عما �سواها- كما 

أ�سلفن������ا- بالتف������كك وتعتمد عل������ى اإيحائية  ا

ال�س������ورة اأكرث م������ن ت�سل�سليتها املنطقية وهو 

ما توؤك������ده لن������ا مقبو�سات )اأ�س������وات املوت 

ال�سبعة(: 

يحّدر الليل ويّزَرّق الربيع، ومي�سي كائُن طيٍف بامل�ساء..

.. .. .. .. ..

الّن�سم الّندُي يهدهد غ�سن التفاح واأزاهره

وعّما كان �سّمة ينحُل يف الف�سة ويذوي 

عني املظلم������ات، تغور  مائت������اً يف اأعم������اق الأ

الأجنم وت�سيء اأغنية الطفولة الناعمة: 

يف النور، كان يتحدر النائم اإىل الغابة ال�سوداء

وترتل يف البعيد اأنبع زرقاء

.. .. .. .. ..

والقمر كان ُيطرُد من عرينه حيوانًا اأحمر، 

ِد بالّزفرات ما عاد يفي�ص عن  والتاأ�ّسي امل�سوَّ

�سفاه الن�ساء، 

اأكرث اإ�رساقًا، الغريب ال�ساحب

رفع اليدين نحو جنمه

ومن منزله املحطم م�سى 

بع�ٌص من موٍت ب�سمات، 

واَها للَرجل، كل �سخ�سه اأننت يف �سكله؛

فهناك تتجمع معادن باردة.. �ص��4 - ���     

�- دور الريادة:

وفيما تت�س������اءل تاأثريات الكتاب املقد�س 

من جهة، وموؤثرات ال�سعراء الذين عا�رسهم 

أو الذين تاأثر بهم م������ن جهة اأخرى. ويتميز  ا

هذا الطور املرحلي باخلل������ط بني الت�سل�سل 

املنطق������ي يف ق�سائ������ده من جه������ة، والرموز 

وال�س������ور ذات ال�ستعارات املجازية من جهة 

اأخ������رى، وتتمثل ه������ذه املرحل������ة يف ق�سيدة 

 )15(
)ثالثة اأح������الم( نكتفي ببع�س املقبو�سات

التالية من كل حلم: 

حلم -�-

وراق  يوؤملني اأنني حلمت بت�ساقط االأ

وبغاباٍت بعيدة وبحرياٍت �سوداء 

بكلمات حزينة لها �سدًى غريب 

غري اأيّن مل اأ�ستطع فهم معانيها 

وراق وت�ساقط النجوم. مثل ت�ساقط االأ

آتيًا  هكذا راأيتني ذاهبًا ا

اإنه حلُم و�سدًى خالد ال ميوت 

غري اأين مل اأ�ستطع فهم معانيها.. �ص���
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حلم -�- 

آٌة �سوداء  يف روحي مرا

�سور وبحاٌر مل اأرها 

مهجورًا، كمثل بالٍد رائعٍة حزينة 

زرق ب�سكل تقريبي  ذائبًا يف االأ

روحي ولدت �سماء اأرجوانية، تقطر دمًا 

ملتهبة حتى القاع ل�سم�ٍص متهاويٍة جبارة. 

ونادرًا ما كانت تدّب احلياة فيها من خالل 

لئة.. �ص��� حدائق متالأ

حلم -3- 

ابتهاجات مميتة 

وروحي منابٌع �سوداء 

انتجت �سور لياٍل هائلة 

متاأثرة باأغان جمهولة 

واأنفا�ص موؤملة لقدرات اأبدية 

روحي ارتع�ست ذكريات �سوداء 

.. .. .. .. ..

يف البحار العميقة ويف الليايل 

ويف اأغاٍن �سحيقة وبدون بدايٍة اأو نهايٍة.. �ص��� 

�- دور الفرادة والتمّيز: 

وتبداأ من عام 1912م حتى وفاته 1914م 

وفيه������ا يُطلِّق )تراكل( جمي������ع املوؤثرات التي 

�ساهمت يف اإغناء جتريته ال�سعرية ويبتدع من 

خاللها جتريبيته ال�سعرية – التعبريّية وذلك 

أ�سل������وب خا�س به يعتمد  من خالل �سياغة ا

عل������ى ل منطقية الق�سيدة، بحيث تظهر بال 

أو ان�سجام يف بنيتها الن�سية، لكن ما  ترابط ا

مينحها دميومة التقبل وا�ستمرار ال�سالحية 

يحائي������ة ذات الدللت  والتاأثري ال�س������ور الإ

املفتوحة التي تب������دو وكاأنها طال�سم �سحرية 

ل ترابط بينه������ا ول ان�سجام، بحيث يتطلب 

فك رموزها الطل�سمي������ة التي تبقي تاأولتها 

مفتوحة وذات دللت اخطبوطية مت�سعبة. 

ومع اأن ق�سائده يف هذه املرحلة –التفرد- 

تبدو كلوحة مل�سقات جممعة -)كولج(- اإل 

اأن طريقة تركيبتها الن�سجية جتعلها مت�سابكة 

ل انف�س������ام ب������ني حلمتها و�سداه������ا، وذلك 

بف�سل بانورامية ال�سورة الرمزية واملجازية 

مما مينحها جمالي������ة ذات م�سامني دللية 

م�رسعة عل������ى كل الحتم������الت، اإ�سافة اإىل 

�سلوبي������ة املعرة التي �سنورد بع�ساً  حليتها الأ

جنم  ْجب���ه.. واالأ م������ن �سورها: )ال�سواد يف االأ

ته���وي.. طف���ُل طيٍف اأ�س���ود.. هزيع يف غرقة 

احلج���ر.. �س���رب املنتهى الق���امت.. ال�رس حني 

يح���ل امل�س���اء.. يف امل�ساء تظهر ه���داأة ال�سكل 

آه م���ن  عل���ى الناف���ذة.. العذوب���ة ال�س���وداء.. ا

احرتاق النور ب�سمت(. 

ومن ق�سائده يف هذه املرحلة التي تت�سمن 

الت�ساب������ك والتفكك من ناحي������ة، والعتماد 

على ال�سورة املجازية من جهة اأخرى ومتثله 

 )تاأ�ٍس(: 
)16(

املقطوعة التالية من ق�سيدة
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موت، �سبات، ن�سوٌر عاب�سات

لياٍل يخفقن فوق هامي 

�سورة الّرجل املذهبة

يف موجها املجمد �ستلُجُبه

بحر الراعبات، ُيه�سم،  بدّية، وفوق �سخور االأ االأ

م�رّسجًا اجل�سد، وال�سوت الراكن ينتحب 

فوق البحر 

اأخٌت وفوؤاُدها املثقل بالعوا�سف 

ليتِك ترين، القارب وغ�سي�سه

الهالك حتت الكواكب 

وجه الليل الكالح.. �ص��� 

وختاماً ل بد من التاأكيد على اأن )تراكل( 

أ ول يُ�ستوعب، اإل من  �ساعر ُم�ِسكل ل يُق������را

خ������الل قراءته قراءة كلية التي �سمها ديوانه 

أمٍل ذهبي( الذي ن�رسه اأحد  امل�سمى )من كاأ�س ا

اأ�سدقائه ولكن بعد مماته مبا يقارب الربع 

قرن حيث ن�رس عام 1939م. ومع هذا العمر 

الق�س������ري اإل اأن عط������اءه الوف������ري اأهله ريادة 

ملانية بكل جدارة واقتدار. التعبريّية الأ

اإن�ساد املنادى: مارتن هيدجر، ت. ب�سام حجار، ط1 املركز الثقايف العربي، الرباط، بريوت 1994.   -1

امل�سدر ال�سابق، �س� 163.   -2

امل�سدر ال�سابق، �س� 116.   -3

عالم، ني�سان 2002.  نباء والن�سر واالإ جملة نزوى الف�سلية العدد /34/، موؤ�س�سة عمان لل�سحافة واالأ  -4

النقد واملجتمع، حوارات وحترير وترجمة فخري �سالح، دار كنعان، ط1، دم�سق 2004.   -5

امل�سدر الرابع، �س� 196 وما بعد.   -6

امل�سدر ال�سابق.   -7

دنى، بال تاريخ للطبعة واملكان.  الكتاب املقد�ص، اإ�سدار جمعية الكتاب املقد�ص يف ال�سرق االأ  -8

ول نف�سه.  امل�سدر االأ  -9

10- بودلري، �سل�سلة اأعالم الفكر العاملي، لوك ديكون، ت. كميل داغر، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، بريوت. 

11- امل�سدر ال�سابق، �س� 112. 

ول، �س� 117. 12- امل�سدر االأ

13- امل�سدر ال�سابق، �س� 166 وما بعد. 

14- امل�سدر ال�سابق، �س� 155.

15- امل�سدر الرابع، 178 فما بعد.

ول، �س� 168. 16- امل�سدر االأ

ر�ساد القومي، دم�سق 1980م. وىل، وزارة الثقافة واالإ ول، ال�سنة االأ )ı( جملة احلياة الت�سكيلّية، العدد االأ

الهوام�ش:
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أ اأفرام يف عامل ال�سعر وامل��سيقى مكانة عالية. ولقد كتب م�ؤلف كتاب  يتب�ا

داب ال�رسيانية )ال�س�رية( مار اغناطي��س  الل�ؤل�������ؤ املنث�ر يف تاريخ العل�������م والآ

وىل للم�سيحية فقال  ول بر�س�م عن ال�سع������ر ال�رسياين يف القرون الأ اأفرام الأ

أنه ين�سب عم�م������اً ح�ل الزهد يف الدنيا والع�دة اإىل الت�بة. وهي  ما مفاده ا

م�ا�سيع �سعراء كبار اأمثال اأفرام ومار ا�سحق ويعق�ب ال�رسوجي وابن قيقي. 

أنه لكل جزء منهم ج�اهره املكن�نة ويتيماته امل�س�نة.  غري اأن امل�ؤلف ي�سيف ا

ويق�������ل اإن هناك ق�سي������دة لل�ساعر ابن قيقي يرثي بها نف�سه تعد من اأروع ما 

نظمه ال�سعراء.

�ساعر وباحث �سوري- باري�س.

العمل الفني: الفنان مطيع علي. 

❁

ò

ية �سول ال�سورية للمو�سيقى الكن�سّ الأ

مار اأفرام ال�سوري- رومانو�س احلم�سي- يوحنا الدم�سقي

❁
فايز مقد�سي
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 من اأغرا�ض ال�شعر ال�رشياين �رشح الكتاب 

أي�شاً   ا بحاث الالهوتية. وهناك  املقد�ض والأ

و�شف الطبيعة و�شعراء ه������ذا النوع كثريون 

نذكر منه������م داوود بن بول�ض وله ق�شيدة يف 

نطوان  �شجار وثمارها. وق�شيدة لأ و�شف الأ

التكريتي ي�ش������ف فيها جم������ال مدينة راأ�ض 

الع������ن. وكذلك ق�شيدة ل������داوود احلم�شي 

ال�شوري ي�شف فيها �شعوبة الغربة. وق�شيدة 

لبن الع������ري ي�شف فيها الربي������ع والورود. 

ف������رام باع  اإ�شاف������ة اإىل املدائ������ح الدينية ولأ

طويل فيها فقد جمع بن دقة الر�شم وروعة 

الو�ش������ف وح�ش������ن ال�شنعة وجم������ال املعنى. 

اأي�شاً ق�شائد ال�شداقة وال�شوقيات  وهناك 

ولبن العري يف هذا الن������وع ق�شائد تذوب 

عذوبة و�شال�ش������ة. ثم ياأتي �شع������راء الطبقة 

الو�شطى ومنهم، والكالم دائماً ملوؤلف اللوؤلوؤ 

أنط������وان التكريتي وحزقيال امللطي  املنثور، ا

واللبناين �شمعون من طور عابدين وعندهم 

حالوة الديباجة واجلزالة والفخامة واإحكام 

التاألي������ف با�شتثن������اء اللبن������اين ال������ذي تكلف 

ال�شنعة والقافية فاأف�شدت جمال ق�شائده. 

اأما ال�شعراء الذين �شبقوا اجلميع وفقد اأكرث 

 وباردي�شان 
)1(
رام������ي �شعرهم فمنهم وفا الآ

. فقد قيل يف �شعر 
)2(
منت�شف القرن الثالث

اأفرام الكثري. جاء يف كتاب طاقات �رشيانية 

ملار �شويريو�ض ا�شح������ق �شاكا اأن مار اأفرام مل 

يبتكر لغة، ولكنه ا�ستقل بلغة حتى نعتت بلغة 

مار اأفرام. لغ������ة ل مثيل لها ولنظري حريت 

ت النفو�������س بالعجب العجاب  لب������اب ومالأ الأ

واإىل اليوم مل ي�ستطع اأحد اأن يكتب مثل هذه 

اللغ������ة التي تدنو من مرتب������ة العجاز. وقال 

فيه ال�ساعر ال�سوري الكبري يعقوب ال�رسوجي 

والذي جاء بعده اإنه كان نبعاً غزيراً وينبوعاً 

فيا�ساً. وكتب ف������وؤاد الب�ستاين حول ق�سيدة 

ف������رام فقال يف جملة امل�رسق من  الفردو�س لأ

لنا ب�سويف م�سطفى و�ساعر اإلهي �سوى مار 

اأفرام ينقلنا على اأجنحة ال�سعر وروؤى النبوة 

باأنا�سي������ده اإىل مرابع الفردو�������س لريينا قبل 

جنليزي  )دانتي( باألف �سنة، وقبل ال�ساعر الإ

)ملتون( ب�1500 �سنة مال عني راأت وي�سمعنا 

ما ل اأذن �سمعت.

مناذج من ق�سائد اأفرام

من اأنا�سيد امليالد

- مقتطف:

»كيف اأدعوك اأيها الغريب عنا والذي �سار منا.

هل اأدعوك ابنًا،

هل اأدعوك اأخًا،

هل اأدعوك خطيبًا،

هل اأدعوك ربًا؟

اأنَت يا من ولد اأمه والدة ثانية من املاء.

نني حبلُت بك. اأنا اأم الأ

اأنا خطيبة من اأجل قد�سك.
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واأنا اأم وابنة يا ابن العلي الذي اأتى وحّل يفَّ و�رسُت اأمه.

وكما ولدته مولودًا اآخر ولدين هو اأي�سًا والدة ثانية.

هو ارتدى ج�سَد اأُمه وهي ارتدْت ج�سده.

اأُمك يا ربنا ال يعرف اأحُد كيف يدعوها.

اأيدعوها بتواًل؟

ها اأن ابنها حا�رس.

اأيدعوها متزوجة؟

مل يعرفها رجل.

واإذا كنا ال ندرك اأ�رسار اأُمك فكيف ندركك اأنْت؟«

❁    ❁    ❁

- اأمنوذج اآخر

»لقد اأعطتنا مرمي خبز الهناء بداًل من خبز 

ال�سقاء الذي اأعطته حواء.

اأكل حمل احلق حمل الف�سح، ف�سارع الرمز 

ودخل بطن احلق.

يف خبزك تخباأ الروح الذي اليوؤكل.

يف خمرك ي�سكن النار الذي ال ُي�رسب.

الروح يف خبزك والنار يف خمرك

اأعجوبة مذهلة قبلتهما �سفاهنا.

يف خوف وحمبة لنقرتب من دواء احلياة كاأنا�ص فهموا

اأن قلبنا اهتز مبوته، واأنف�سنا ت�ستهي �رسه.

❁    ❁    ❁

اإن البتول دعتني كي اأرمّن �رس بتوليتها العجيب.

فاأعطني يا ابن اهلل منك عجيبة بها اأغني 

مك. على كنارتي واأر�سم �سورة بهية الأ

البتول مرمي ولدت ابنها بالقدا�سة، واأر�سعت 

حليبها ُمر�سع الربايا.

وحملت ركبتاها حامل الكون. وهي بتول وهي اأم.

❁    ❁    ❁

عن كت������اب اأفرام والكني�س������ة ال�رسيانية. 

املطران يو�سف املنري.

- ابتهال.

اللهم اخلق يفَّ قلبًا نقيًا عفيفًا طاهرًا ب�سيطًا 

اليفكر بال�رس والتاأوي اإليه ال�سهوات.

قلبًا نقيًا اليعرف ال�سغينة واليغتاب قريبه.

ه احلب دائمًا، ويف كل حني يبغي  قلبًا نقيًا ميالأ

مان وال�سالم لكل اإن�سان. االآ

قلبًا نقيًا يحب ال�سوم وال�سهر واإذالل اجل�سد 

والعمل والتعب دائمًا.

قلبًا نقيًا يحب التوا�سع ويلزم ال�سكينة 

والب�سا�سة مع اجلميع.

قلبًا نقيًا يحب ال�سدقات ويوزعها وي�سفق على 

ذوي احلاجة ويراأف ببني جلدته؟

ياحمب الب�رس �سع يفَّ مثل هذا القلب، واغر�ص 

فيه مهابتك كالغر�ص النامي.

❁    ❁    ❁

- يف الفردو�ص )مقاطع(

بعني الفكر �ساهدت الفردو�ص واإذا بقمم 

اجلبال جميعها ال تطال علوه ال�ساهق.
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الأ بنوره الّوهاج ويجذب املرتقني  اإنه يتالأ

اإليه ببهاء جماله. تعبق جوانبه 

بالروائح الطيبة.

وغيومه املجيدة تظلل الذين ي�ستحقون 

برار �سحبًا  الدخول اإليه. ميتطي االأ

ويطريون يف اجلو �ساعدين اإىل الفردو�ص 

لريثوه كلٌّ ح�سب جهاده. قاعه للتائبني. 

برار. وقمته للكاملني. والعر�ص  و�سطه لالأ

لرئي�سه.

❁    ❁    ❁

- خمتارات:

اللهم امنح علمًا من يحب العلم، 

�ستاذ الذي يح�سن التعليم  واجعل االأ

عظيمًا يف ملكوتك.

اإن الذي يحب العلم يكون دائم 

الن�ساط، ومن يحب الك�سل ال ي�ستطيع 

النجاح.

ن�سان االجتهاد فاإنه  فاقنت لنف�سك اأيها االإ

نه  كنز العلم العظيم، وجتنب الك�سل الأ

حافل باخل�سائر.

اقنت الذهب مبقدار اأما العلم فاكت�سبه بال 

فات واأما العلم فيورث  ن الذهب يكرث االآ حد الأ

الراحة والنعيم. اإن احلكمة اأف�سل من الزينة، 

مور واأن �سابًا حكيمًا خري من  والعلم خري االأ

ملك �سيخ جاهل. لتكن لك الكتب مبنزلة 

موائدك فت�سبع لذة. ولتكن مبثابة فرا�سك 

فرتقد يف راحة.

❁    ❁    ❁

احل�سد �سهم نافذ يق�سي على راميه.

اإذا د�ص احلارث الزّوان بالزرع ح�سد منه �سوكًا.

من ميتلك ذهبًا خال�سًا ال يخ�سى امتحانه 

بالنار.
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اليفارق املرجانة جمالها اأينما كانت.

اإذا �ساء رب الربايا قام الولد الواحد مقام الكثريين.

❁    ❁    ❁

النم������اذج ع������ن كت������اب �سرية م������ار اأفرام 

ال�رسي������اين. م������ار اغناطيو�������س زكا عيوا�س 

ول. الأ

وذل������ك نق������اًل ع������ن املجل������ة البطريركية 

أ�سقف  ال�رسيانية 1937. اإ�سافة اإىل ترجمة ا

بول�س ال�سمعاين.. لبنان 1941.

❁    ❁    ❁

فرام  مقاطع م������ن ق�سيدة )مدرا�������س( لأ

ال�س������وري يف �سه������ر قيامة امل�سي������ح ني�سان/ 

أ�س  اإبري������ل تبني مدى الت�سابه م������ع ق�سائد را

ال�سن������ة ال�سومري البابلي )اكيتو( الذي كانوا 

يحتفلون به يف  ني�سان اأي�ساً من كل �سنة.

»جد علينا اأيها الرب املبارك بقليل من 

في�سك.

يف هذا ال�سهر الذي اأغنت هباته جميع الربايا.

لقد انب�سطت اآالوؤك عليهم قاطبة.

فازدانت اجلبال باأع�سابها، واحلقول بزروعها.

وزخر البحر باأ�سدافه، والرب بحيوانه.

وازدانت ال�سماء بنرييها، والب�سيطة بزهورها. 

ر�ص. وعيده جمال البيعة املقد�سة. فني�سان زينة االأ

هذا هو �سهر ني�سان الذي مينح ال�سبع.

�سياء الثمينة. ينتهي بال�سائمني اإىل حيث االأ

ويلقي نري ال�سيام عن رقاب املجاهدين ال�ساهرين.

ويقود النا�ص واحليوان اإىل القوت.

)..(

لوان. ر�ص لبا�سًا مو�سى ب�ستى االأ اإن ني�سان يحيك لالأ

فتظهر اخلليقة مت�سحة بحلة من الزهور، 

وطيل�سان من الورد.

آدم( ترفل يف ني�سان وعليها ثوب  ر�ص )اأم ا اإن االأ

يدي. مل تن�سجه االأ

ن موالها قد هبط اإليها فيه. وهي تبتهج الأ

وفيُه رفع ابنها.

ر�ص يف حفلني حفل �سيدها وحفل ابنها. فاالأ

)..( هنيئًا لك ني�سان فقد �سهدت حمل الرب 

وموته وقيامته.

)..( يف ني�سان تن�سد اأنا�سيد احلمد للحي الذي 

موات. نزل وحل بني االأ

)..( اللهم فلياأتنا ني�سان بزهره يارب ال�سالم، 

واأيار بزنبقه

وحزيران بحزمه ومتوز بحنطته واآب واأيلول 

بالعناقيد يف �ساللها

وت�رسين وت�رسين الثاين باملعا�رس وكانون وكانون 

الثاين بالراحة

آذار بال�سوم. و�سباط وا

)..( هذا مطلع العام يف ترتيب ال�سهور.

)3(
ني�سان راأ�ص �سهور ال�سنة وراأ�ص اأعيادها.

❁    ❁    ❁



�سول ال�سورية للمو�سيقى الكن�ّسية الأ

�لع���������������������دد  560    �أي�������������ار  3182010

يف ق�سائد الزواج املقد�س ال�سومري ويف 

ق�سائد البعل وعن������ات الكنعانية )اأوغاريت( 

أنا�سيد ت�سب������ه ق�سيدة اأفرام اإىل  أ املرء ا يق������را

حد بعي������د خا�سة فيما يتعل������ق مبوت البعل 

موات ثم قيامت������ه من املوت  ونزوله ب������ني الأ

يف ني�س������ان وجت������دد دورة الطبيع������ة بعودته 

اإىل احلياة. وهن������اك مقطع يدل على قيامة 

ر�س  البعل من املوت وعودة اخل�سوبة اإىل الأ

ويق������ول الن�س الكنعاين »اإن ال�سموات متطر 

�سمناً وال�سواقي ت�سيل ع�ساًل«.

من خالل املخت������ارات ال�سعرية ال�سابقة 

ن������رى اأن ال�سعر كان يتدفق م������ن قلب اأفرام 

ب�سهول������ة و�سال�س������ة دومنا تكل������ف اأو �سنعة 

معقدة با�ستثناء ما هو لزم ل�سنع الق�سيدة 

لتكون منغمة �ساحل������ة للرتتيل، ولكي تكون، 

عل������ى الرغم مما انطوت علي������ه من دللت 

عميق������ة و�سوفية، �سهل������ة يف ان�سيابها �سهلة 

عل������ى احلف������ظ وين�سده������ا اجلمي������ع. لذلك 

�سلوب  لن�ستغرب ما قال������ه تيودوريط�س »الأ

أف������رام يف الطقو�س زادها  الذي ا�ستعمل������ه ا

ازدهاراً ورونقاً وبه������اء«. وكتب عنه يعقوب 

ال�رسوجي قائاًل اإنه ح�رس يف عبارات قليلة 

 واحلقيقة اأن 
)4(

الكث������ري من املعاين الكب������رية.

أدبي������اً مو�سيقياً و�سل يف  أف������رام خلف تراثاً ا ا

بع�سه اإىل قمم �سوفية وروحانية عالية واإىل 

ح������ّب اإن�ساين-اإلهي عز نظ������ريه على الرغم 

م������ن اأن اأكرث م������ا كتبه وو�س������ع مو�سيقاه كان 

ميان وطقو�س  حول تعاليم الكني�سة واأ�رسار الإ

البيع������ة. وزد اإىل ذلك حرب������ه امل�ستمرة على 

من كان������وا اأ�سحاب بدع اأو هراطقة بالن�سبة 

اإىل تعالي������م الكن�سية الر�سمية اأمثال ال�ساعر 

الكبري  ال�س������وري  والفيل�س������وف  واملو�سيق������ي 

)باردي�س������ان( والغنو�س������ي ال�س������وري الكبري 

)مارقيان( الذي دع������ا اإىل تخلي�س العقيدة 

ثار اليهودية راف�ساً الكتب  امل�سيحية م������ن الآ

التوراتية. ولقد اقتب�س اأفرام عن باردي�سان 

أ�سعاره بعد اأن غري معاين  الكثري من اأحلانه وا

كلماتها لتوافق العقيدة الر�سمية.

غ������ري اأن هذا ل مينع ك������ون اأفرام واحداً 

من عظماء ال�سع������راء واملو�سيقيني ال�سوريني 

يف الق������رن الرابع امليالدي حي������ث اأن �سعره 

وكتاباته حافلة بالرموز وال�سور التي تتنقل 

بني املح�سو�س واملجرد وبني الواقع وال�ستعارة 

أ�سلوب  التاريخية. هناك اأي�ساً �سور جريئة وا

حيان. ولقد  �سل�س وخيال مذهل يف بع�س الأ

لحظ البحاثة باهتم������ام الت�سابه الكبري بني 

أ�سل������وب اأفرام وبني ال�سعر ال�سومري القدمي  ا

أك������رث �سعره  أ�سل������وب احلوار( وق������د تُرجم ا )ا

أنا�سيده من ال�رسيانية اإىل اليونانية منذ عهد  وا

بعيد فاأ�سحت جزء من اللتيورجية الكن�سية 

ال�رسقي������ة والغربي������ة خا�سة بع������د اأن نقلها 

القدي�������س ال�سوري الكب������ري والعالمة ال�سهري 
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يوحنا الذهبي الفم اإىل مدينة الق�سطنطينية 

ث������م منها اإىل روما. لع������لَّ يعقوب ال�رسوجي، 

وهو بدوره واح������د من �سعراء �سورية الكبار، 

مة  أف������رام اإنه تاج الأ مل يبال������غ حني قال عن ا

ال�رسيانية وبت�سمية اأ�سح، ال�سورية. اأما اأفرام 

املو�سيقي فهو على منط اأفرام ال�ساعر ولقد 

نا�سيد والرتاتيل )ميامر  كتب العدي������د من الأ

. ناه�س يف 
َ

أنا�سي������د وع������ر أو ا ومداري�������س( ا

اأكرثها ق�سائد واأحلان باردي�سان كما �سبق 

حتى اإنه ا�ستعمل الوزن ال�سعري نف�سه الذي 

كر دائماً  نظم عليه باردي�سان وكان همه الأ

حماربة ما �سماه �سالل باردي�سان الغنو�سي 

وم������د الكني�سة باملو�سيق������ى الرتتيلة حتى اإنه 

أنا�سيده  أل������ف جوقة م������ن الفتيات علمه������ن ا ا

ف�رسن من املرتالت البارع������ات اللواتي كن 

ن�ساد. وكان،  يرافق������ن الطق�س الكن�س������ي بالإ

كما يروى عن������ه، يقول لهن اإن العذراء مرمي 

اأختكن قد فتح������ت اأفواهكن بعد اأن �سدتها 

جدتكن حواء واأطلقت مرمي لكن احلرية يف 

)5(
اأن تن�سدن وت�سبحن اهلل.

أو  فيم������ا يخ�������س املو�سيق������ى ال�رسيانية ا

ال�سورية امل�سيحية يقول موؤلف اللوؤلوؤ املنثور 

أئم������ة الدي������ن )امل�سيحي( ر�س������وا اإدخال  اأن ا

�سباب  حل������ان اإىل بيعة اهلل )القدا�������س( لأ الأ

أوله������ا مناه�سة اأحلان الوثنيني )�سكان بالد  ا

ال�سام والرافدين غري امل�سيحيني( واأ�سحاب 

البدع والهرطق������ة الذين قاومه������م ال�سعراء 

امل�سيحي������ون ال�سوري������ون وعار�سوهم باأ�سعار 

�سعار  أدبي������ة ق�ست عل������ى الأ جزل������ة ديني������ة ا

والأحلان الفا�س������دة. )ق�سائد اأفرام من 43 

اإىل 51 وم������ن 71 اإىل 77 ت�ستمل على جدل 

�س������د باردي�سان وارقي������ون الغنو�سي والنبي 

البابلي ماين«.

كالم موؤل������ف اللوؤلوؤ املنث������ور يبني لنا اإىل 

�سعار والأحلان التي  اأي ح������د حفظت تلك الأ

�سيغت عل������ى منط ال�سعر الوثني واملو�سيقى 

اأ�سالفنا القدماء  أ�سعار ومو�سيق������ى  ا الوثنية 

من �سومري������ني وبابليني وحثي������ني وكنعانيني 

لم )اآلم امل�سيح(  أ�سبوع الآ آراميني. وطقو�س ا وا

ي�سبه دراما م�رسحية مو�سيقية �سعرية حافلة 

بالطقو�س. وتبدو اإىل حد بعيد م�ستعارة من 

الطقو�س الوثني������ة الكنعانية والرافدية التي 

أو  كانت ترافق مراحل موت البعل اأو دموزي ا

أو بعثه من املوت وماآثره.  اأدوني�س وقيامت������ه ا

يقول ط������ه باقر حول هذا املو�سوع اإن اأوزان 

أ�ساليب  ال�سعر البابلي )وقبل������ه ال�سومري( وا

أ�سعار الأمم  تاأليفه ونظمه قد اأثرت كثرياً يف ا

القدمية الت������ي كان ات�سالها مبا�رسة اأو غري 

)6(
مبا�رسة بح�سارة الرافدين القدمية.

ولقد اتخ������ذ ال�رسيان كما فع������ل اليونان 

أكاديا( فيها احلار  ثماني������ة اأحلان �سموه������ا )ا

أي�ساً اللحن  والبارد والرطب والياب�س وفيها ا
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املطرب واملحزن واملنبه واملن�سط. ونقاًل عن 

ول واخلام�س  يعق������وب املارديني فالأحلان الأ

حزان  ف������راح والثالث وال�ساب������ع لالأ هم������ا لالأ

والراب������ع والثامن للجه������اد الروحي والثاين 

وال�ساد�������س للتذل������ل والتوا�س������ع. كل اأحلان 

ال�رسيان ُجمع������ت يف كتاب كبري يدعى )بيث 

أو دار املو�سيقى. وهو  كاز( اأي خمزن الأحلان ا

يحتوي على كل ال�سلوات والقالت ال�سهرية 

فرام وجزء منها لل�ساعر  التي يعود اأكرثها لأ

�سمع������ون الفخاري وغ������ريه. ويحتوي الكتاب 

أو املداري�س  نا�سيد ا اأي�ساً على ما تبقى من الأ

أّي  أي�س������اً التخ�سيفات ا فرامي������ة. وهناك ا الأ

البتهالت والتي تن�س������ب اإىل رابول مطران 

الره������ا واملعرانات )املو�سيق������ى اجلنائزية( 

)7(
أنواع اأخرى منوعة كلها دينية الطابع. وا

اإن احتفاظ الكني�سة ال�رسيانية بالأحلان 

ن  همية لأ نا�سيد القدمية اأمر ع������ايل الأ والأ

الكثري من ه������ذه الق�سائد املغناة هي تراتيل 

طق�سي������ة دينية واأغاين ح������ب عاطفية كانت 

معروف������ة يف كل اأرج������اء امل�������رسق قبل ظهور 

امل�سيحية بزمن بعي������د. وهو اأمر لفت انتباه 

اأح������د العاملني يف هذا املجال نوري ا�سكندر 

حلان  خ������ر لالأ فكت������ب يق������ول اإن الوج������ه الآ

الكن�سية ال�رسيانية هو الأحلان املعروفة من 

قدود ومو�سحات. وملا در�س وقارن املو�سيقى 

�سالمية والريفية وال�سعبية وجد اأن كثرياً  الإ

من الأحلان امل�سرتكة بني الرتاتيل ال�رسيانية 

حل������ان ال�سعبي������ة من ق������دود ومو�سحات  والأ

أغ������اين امليجانا والعتابا  )ينبغ������ي اأن ن�سيف ا

والروزان������ا( كله������ا تنتمي اإىل ج������ذور �سورية 

 وملا عكف البحاثة املخت�سون على 
)8(

قدمية

درا�سة املقامات املو�سيقية املعروفة يف ال�رسق 

رامية( اأدل  أ�سماءها القدمية )الآ وجدوا اأن ا

�سماء ال�سائعة  عل������ى طبيعة كل مقام م������ن الأ

اليوم. وعلى هذا النحو ف������اإن مقام البياتي 

حا�سي�س  ل يدل ا�سمه  على مادته اأو على الأ

التي ينبغي اأن يرتكها يف النف�س حيث اأن ا�سم 

بياتي لي�س له دللة معينة وينجلي الغمو�س 

اإذا علمن������ا اأن ال�سم م�ستق م������ن ا�سم املقام 

ول يف املو�سيق������ى ال�سوري������ة القدمية وهو  الأ

)بيا( ويدل ال�سم ال�رسياين على معنى عزى 

وفرج الهم وادخل ال�سلوى اإىل النف�س في�سري 

له معنى. وكذل������ك املقام الثاين الذي يُدعى 

احل�سيني، وال�سم لمعنى له يف هذه احلال، 

أنه  ويت�سح معن������اه مو�سيقياً عندم������ا نعرف ا

حمّرف عن ا�سمه القدمي )حو�سنا- حو�سونو( 

ح�سان.  والكلمة تعني بال�رسيانية العطف والإ

لذلك يُ�ستعمل هذا املقام يف الت�رسع وطلب 

الرحم������ة. املقام الثال������ث )العراق( ت�سحيف 

عن ا�سم الع������راق الق������دمي )اوروك(. املقام 

الراب������ع الر�ست ل معنى ل������ه يف ا�سمه هذا. 

رامي  ولكنه يكت�سب معناه يف ا�سمه القدمي الآ
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�سا�������س. املقام  وال������ذي يعني ثّب������ت ومّكن الأ

وج( لي�س معناه العلو والرتفاع  اخلام�س )الأ

بل الزهور والنباتات العطرة. املقام ال�ساد�س 

عجمي فهو يف  أو الأ )عج������م( معناه  الغريب ا

رامية  هذه احلال ل يدل على �سيء. اأما بالآ

أو النزول. وهو مو�سيقياً  فه������و يعني الرجوع ا

على ثم يهبط مو�سيقياً  يبتدئ من مركزه الأ

مر يو�سح  وبالتدري������ج. اإىل قراره. وه������ذا الأ

معنى ا�سم������ه القدمي. املقام ال�سابع )ال�سبا( 

فهو بالعربية الن�سيم ول معنى له مو�سيقياً. 

رامية فهو الف������رح وال�سفاء  اأما ال�س������م بالآ

الثام������ن )احلجاز( يدل  والن�رساح. املق������ام 

جغرافياً اليوم على احلجاز. اأما اأ�سل الكلمة 

رامية فهو )حجو( اأي ا�سم مكان احلج  يف الآ

الديني واأ�سيفت الزاي يف وقت متاأخر و�سار 

�سالم حج������از. وقد اقتب�سه امل�سلمون  بعد الإ

عن ال�سوريني القدماء وجعلوا تالوة القراآن 

حيان. قائمة عليه يف كثري من الأ

حتدثنا ع������ن اأفرام ال�ساع������ر واملو�سيقي 

أف������رام النا�سك.  ويبق������ى اأن نق������ول كلمة يف ا

لق������د احت������ذى يف ن�سكه بق������ول امل�سيح »من 

كان عط�سان���ًا فليقب���ل اإيّل وي�رسب. ومن اآمن 

ب���ي جتري م���ن بطنه اأنهار من م���اء احلياة« 

اإجني������ل يوحنا 7/37. وهذا م������ا فعله اأفرام 

النا�سك يف جتربته الن�سكي������ة. فهذا الرجل 

الذي ول������د يف ن�سبني ق������رب القام�سلي يف 

�سورية يف مطلع القرن الرابع. وكانت حياته 

أّي التاأمل  موزع������ة بني اجلان������ب الروح������ي. ا

وال�سالة والنقطاع عن ملذات احلياة، وبني 

اجلانب العملي التعليمي من مدر�سة الرها/ 

الي������وم ت�سمى اأورفا/ حيث ازدهرت املدر�سة 

أف������رام وق�سده العديد من الطلبة  أيام ا على ا

ليلتقوا العل������م الالهوتي على يديه. ويحكى 

أنه كان، وبعد انتهاء الدرو�س، يختلي بنف�سه  ا

يف �سومعته ويعكف عل������ى ال�سالة والكتابة 

والتاأم������ل. وظل كذلك حتى وفاته �سنة 373. 

أف������رام بهذه  و�س������وف نختتم احلدي������ث عن ا

أينا ال�سخ�سي، تلخ�س  الق�سيدة التي، يف را

كل جماليات �سعر اأفرام وجتربته الن�سكية- 

ال�سوفية.

»ك������م من مرة جعُت وكان ج�سدي بحاجة 

اإىل الطعام ولكنني عزف������ُت عن تناوله لكي 

أ�ستحق الطوبى التي �سينالها ال�سائمون. ا

لق������د عط�س ج�سدي الذي ُجبل من طني 

ر�������س ورغ������ب يف املاء لريت������وي. فاأهمتله  الأ

لكي ي�ستحق اأن مي�سي ويتلذذ بندى فردو�س 

النعيم.

واإذا كان اجل�سد يراودين يف �سبابي، فاإين 

أُرو�سه يوماً بعد يوم حتى النهاية. كنُت ا

اأقمُت نف�س������ي للم�سيح وبه������ا قدمُت له 

أتعاب اأع�ساء ج�سمي بخوراً وعطوراً. ا

أيُت  اعت������رُت العط�س وكاأنه مل يك������ن اإذ را

�سيدي ب�سبب خطيئتي ي�رسب اخلل.

طعمة اأهمي������ة ونبذُت اخلمور  مل اأعر الأ
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أيها  اإذ و�سعُت ن�س������ب عيني وليمة ملكوتك ا

ال�سماوي.

رومانو�ص احلم�سي

�سخا�س الذين قاموا بدور عظيم  بني الأ

نا�سيد ال�سعرية  ال�ساأن يف جمال املو�سيقى والأ

الكن�سي������ة بع������د باردي�سان )الق������رن الثاين( 

أف������رام ال�سوري )الق������رن الرابع( هناك  مار ا

�سخ�سية ندر احلدي������ث عنها هي �سخ�سية 

ال�ساعر واملوؤل������ف املو�سيقي واملرتل املعروف 

با�سم )رومانو�س احلم�سي( ن�سبة اإىل م�سقط 

أ�سه مدينة حم�س يف �سورية. والذي عرف  را

أو املرتل.  يف التاري������خ با�سم رومانو�س املرمن ا

أّي املوؤ�س�سني  أباء الكني�س������ة. ا وهو يُعتر من ا

وائل للعقيدة الكن�سية امل�سيحية. كما يعتر  الأ

من كب������ار الالهوتيني وال�سع������راء واملن�سدين 

الذي������ن حتدثوا ع������ن الالهوت. وم������ن �سوء 

احلظ اأن املعلوم������ات املتوافرة عنه تاريخياً 

أنه ولد يف  �سب������ه نادرة. جلَّ ما نعرف������ه عنه ا

مدين������ة حم�س يف منتهى الق������رن اخلام�س. 

تعلم ودر�س الثقافة اليونانية وال�رسيانية يف 

أ�سه ثم انتقل اإىل بريوت حيث تابع  م�سقط را

الدرا�سة وو�سل اإىل مرحلة عليا فيها. وكانت 

ل������ه عظات دينية �سهرية. ح������وايل العام 518 

ت������رك رومانو�س ب������ريوت اإىل الق�سطنطينية 

العا�سمة البيزنطية حيث اأقام يف دير قريب 

من اإحدى الكنائ�س التي كانت تُ�سمى كني�سة 

أو، وباليوناني������ة Theotokos. ويف  اأم اهلل ا

ه������ذه الكني�سة متَّ احل������دث الكبري يف حياته 

حي������ث ظهرت له الع������ذراء م������رمي يف العلم 

واأعطت������ه ورق������ة ملفوف������ة )ويف رواية اأخرى 

ط������ري( وطلبت منه اأن ياأكلها. فلما فعل �سعر 

بح������الوة فائق������ة يف فمه. ومل������ا ا�ستيقظ يف 

�سب������اح اليوم التايل راح ين�س������د ب�سوت حلو 

أنا�سي������د مو�سيقية و�سعرية عل������ى نحو اأخاذ  ا

مرتمناً بهذه الكلمات )اليوم و�سعت العذراء 

املت�سام������ي(. وم������ن ثم فقد حتول������ت عظاته 

يف امل�سل������ني يف الكني�سة اإىل ق�سائد موقعة 

وموزونة ومغناة وبقى على ذلك حتى وفاته 

أو �سنة 530 ح�سب م�سادر اأخرى  �سنة 555 ا

بع������د اأن ترك اأكرث من األف ن�سيد مل يبق منها 

اإىل الي������وم �سوى مئة. وعلى هذا النحو يُعتر 

رومانو�������س ابن حم�س اليوم واحداً من كبار 

نا�سيد الليتورجية الكن�سية وهو يف  موؤلفي الأ

ذلك مياثل باردي�سان واأفرام ال�سوري.

وكان رومانو�������س، كم������ا كان باردي�س������ان 

واأفرام من قبله، ي�ستعمل يف عظاته ال�سعرية 

أ�سلوب احل������وار. ومن امللفت لالنتباه  املغناة ا

أ�سل������وب احلوار يف الق�سائد كان معروفاً  اأن ا

ل������ف الثالث  أي������ام ال�سومري������ني يف الأ من������ذ ا

أنا�سيد رومانو�س  قبل امليالد. ويطلق عل������ى ا

أو  باليوناني������ة ا�سم كونتاكي������ا. Kontakia ا

)قن������داق( اأي الوتد اخل�سب������ي ال�سغري الذي 

تلف عليه ورقة مدون عليها ن�س مقد�س ما 

أنا�سيد رومانو�س  �سفار. وتعتر ا أو �سفر من الأ ا
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�سا�سية الت������ي قامت عليها  �س�������س الأ م������ن الأ

املو�سيق������ى الكن�سي������ة يف ال�������رسق ومن ثم يف 

الغرب.

اأن  لالنتب���اه  امللفت���ة  م���ور  االأ م���ن 

رومانو�ص، ومتاماً كما فعل اأ�سالفه القدماء 

حرف  من �سومريني وبابليني وكنعانيني فاإن الأ

وىل من كل مقطع من ق�سائده يجتمع منها  الأ

أنا�سيد  أو ال�ساعر. وكل ن�سيد من ا ا�سم املوؤلف ا

أل������ف من مقاطع يرتاوح عددها  رومانو�س يتا

م������ن 18 اإىل 24 مقطع������اً عل������ى وزن �سعري 

واح������د. وكل مقطع ينته������ي بالزمة ل تتغري 

تتك������رر با�ستمرار وحت������ى ينتهي الن�سيد مما 

أنا�سيد امليجانا والعتابا  يذكرنا بقوة باأغاين وا

والروزنا القدمية، والتي هي تراث مو�سيقي 

أقاليم بالد  �سع������ري غنائي م�سرتك ب������ني كل ا

ال�س������ام والرافدين والت������ي بُنيت على النمط 

أنا�سيد دينية  نف�سه والتي كان������ت يف اأكرثها ا

قدمية حتولت مع الزمن وتبدلت كلماتها مع 

أغ������اين حب دنيوية ل تزال  الزمن واأ�سحت ا

�سائعة اإىل يومنا هذا.

أنا�سيد رومانو�س  واإىل القارئ اأمنوذجاً من ا

الت������ي بقي������ت وهو يحم������ل عن������وان اجلمعة 

العظيمة وياأتي على �س������كل حوار فاجع بني 

مرمي العذراء وابنها ي�سوع على الطريق نحو 

ال�سلب »مرمي: اإىل اأين مت�سي يا ولدي ملاذا 

مت�سي اإىل املوت على عجل؟ ويلي عليك يا 

أنني �ساأراك على حال  �سدق ا ولدي ما كنت لأ

كهذه)...(

أتاأمل،  ي�س������وع: مل تبكي يا اأمي. األ يلزم اأن ا

األ يلزم اأن اأموت حتى اأخل�س الب�رس؟

أم������ي ول تتنهدي.  لم يا ا دعي عن������ك الآ

اأنت التي نلت ا�سم املمتلئة نعمة«.

أنا�سيد رومانو�س بني عامة  لقد انت�رست ا

نه مل يلج������اأ اإىل اللغة  أيام������ه لأ ال�سع������ب على ا

اليوناني������ة الر�سمية الف�سح������ى واإمنا عمد 

اإىل ا�ستخ������دام لغة يونانية ب�سيطة قريبة من 

اأفهام العامة لذلك جاءت مفردات وتراكيب 

أنا�سيده ب�سيطة كقوله ع������ن ي�سوع اإنه النور  ا

أنا اأحرتق �سوقاً  أو »ا الذي يحارب الظ������الم. ا

لكي اأحملك كم�سباح بني يدّي. فمن يحمل 

م�سباح������اً بني الب�رس ي�ستنري دون اأن يحرتق. 

اأنرين اإذن اأنت امل�سباح الذي ل ينطفئ«.

لقد جاء كالم������ه ب�سيطاً ووا�سحاً منغماً 

متاماً كما طلب يف اإحدى �سلواته

»اجعل كالمي وا�سحاً يا خمل�سي وافتح 

فمي«.

أو كم������ا ج������اء يف قن������داق العن�رسة حول  ا

اأعمال الر�سل الذين »بنعمة اإلهية ا�سطادوا 

أ�������رسه. ا�ستعمل������وا الكلمة  )ه������دوا( الع������امل با

)امل�سيح( ك������رياع وجعلوا الكلم������ة �سباكاً بها 

ا�سط������ادوا العامل. كاأن الكلم������ة لهم م�سيدة 

و�سار ج�سد �سيد الكون طعماً لهم«.

ومل������ا اأن العذراء م������رمي كانت قد منحته 
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يف احللم موهبة ال�سعر واملو�سيقى فقد كر�س 

أنا�سي������ده واأطلق عليها ا�سم حواء  لها اأجمل ا

اجلديدة. ينبغي اأن ن�سيف اإن اأحلان رومانو�س 

أثرها الكب������ري يف املو�سيقى الكن�سية  ترك������ت ا

الغريغوري������ة التي نقلها الباب������ا غريغوار من 

بيزنطة اإىل روما ف�ساعت ودامت اإىل اليوم.

يوحنا الدم�سقي

ل ميكن البحث يف املو�سيقى وال�سعر يف 

وىل للم�سيحية دون التعر�س ولو  الق������رون الأ

ب�رسعة مل������ا قام به يف ه������ذا املجال �رسجون 

بن من�سور. ال�ساع������ر واملو�سيقى والالهوتي 

ال�سوري الذي ُعرف يف التاريخ با�سم )يوحنا 

أ�س�سوا  الدم�سقي(. وهو واحد من كبار الذين ا

املو�سيقى الكن�سي������ة واأ�سافوا عليها. ولد يف 

دم�سق �سنة 676 وتويف �سنة 749 وكان لفرتة 

موي ثم ترك  م������ن عمره وزيراً يف العه������د الأ

ال�سيا�سة وتن�س������ك يف دير مار �سابا وكان يف 

أ�ستاذه  آنذاك ومل������ا كان ا الثالث������ني من عمره ا

يف الالهوت يدع������ى يوحنا فقد اتخذ ا�سمه 

تيمناً به. كان الدم�سقي يتكلم ال�رسيانية لغة 

أتق������ن اليونانية والعربية يف  آنذاك وا �سورية ا

اآن واحد.

كثريون كتب������وا عنه وذك������روا دفاعه عن 

أ�س������اروا اإىل  يقون������ات. وكث������ريون ا تك������رمي الأ

أنا�سيده املنغمة التي كتبها مع اأخيه بالتبني  ا

قزما الذي تن�سك مع������ه، والتي كانت تُدعى 

بالقوان������ني. ق������ال ابن العري م������ا مفاده اإنه 

يف زمن يعقوب الره������اوي وجرج�س العربي 

نا�سيد التي ُدعيت القوانني  ابتداأت ه������ذه الأ

اليوناني������ة. وهي م������ن و�سع رج������ل عامل من 

دم�س������ق يدع������ى اخل������وري من�س������ور )يوحنا 

الدم�سق������ي( وراهب عنده������م يدعى قزما. 

اإنه مبتدع القوانني اأو منطاً منها األطف من 

ول.. ولقد اأخذت قوانني يوحنا املو�سيقية  الأ

تدخل كنائ�سنا يف ال�رسق والغرب. واملعروف 

أنا�سيده  اأن يوحن������ا الدم�سق������ي كتب وحل������ن ا

أنا�سيد على  بالوزن اليون������اين )اإيانبي( وهي ا

منط القوانني املو�سيقية دخلت اإىل الطق�س 

الكن�س������ي و�س������ارت ج������زءاً من������ه. والن�سيد 

القانوين يكتبه ويلحنه ال�سخ�س نف�سه ويقال 

له باليوناني������ة Hymnographes. ويعتر 
الدم�سقي من املبدع������ني يف تاريخ املو�سيقى 

الليتورجية الكن�سية واأطلق عليه لقب جمرى 

)9(
الذهب.

يف كت��اب معرفة الف�ساحة يذكر اأنط��ون التكريتي اأن البحر اخلام�ص يف ال�سعر ال�سرياين واملوؤلف من اأوزان �سدا�سية   -1

راميني القدماء. و�سباعية تزيد اأحياناً وتنق�ص هو لرجل يقال له )وفا( من فال�سفة و�سعراء االآ

انظر بحثاً مف�ساًل حول باردي�سان لفايز مقد�سي يف جملة املعرفة، العدد517، 2006م.  -2

دب ال�سرياين. كامل مراد- حممد حمدي البكري. ن�ص ق�سيدة اأفرام عن كتاب /تاريخ االأ  -3

الهوام�ش:
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كتاب مار اأفرام والكني�سة ال�سريانية. يو�سف املنري.  -4

مل يعتمد ال�سعر ال�سرياين- ال�سوري القدمي القافية. وهي مل تدخل ال�سعر ال�سرياين حتى القرن التا�سع تاأثراً بال�سعر   -5

العربي.

انظر ق�سائد بابلية قدمية، ف.مقد�سي، املعرفة، عدد 523، 2007.  -6

هناك تقارب ما بني اأنا�سيد اأفرام وبني كتاب املزامري التوراتي. وبعد املقارنة وجد املخت�سون اأن اأ�سل العديد من تلك   -7

نا�سيد امل�سرية القدمية. واملوؤكد اليوم اأن  املزام��ري ه��و بابلي قدمي. وق�سم ال باأ�ص به اآرامي ال�سبغة. اإ�سافة اإىل بع�ص االأ

املزام��ري الت��ي تن�سب التوراة اأكرثها اإىل داود )القرن احلادي ع�سر ق.م( ق��د متَّ تدوينها حوايل القرن ال�ساد�ص ق.م 

�سارات  لذل��ك ال ميكن اأن تع��ود اإىل داود. ويبدو ا�سمه وكاأنه اأقحم اإقحاماً يف مطلع اأك��رث املزامري. كما اأن بع�ص االإ

نهار التي ت�سقي بابل. وتبني للمخت�سني  ت��دل على اأنها كتبت يف بابل بعد ال�سب��ي. حيث اأن املزمور 137 يذكر االأ

اأن املزام��ري التوراتية لي�ست �سيغة �سعرية- مو�سيقية مبتكرة حيث اأنه متَّ العثور على الكثري من الن�سو�ص امل�سمارية 

ن�ساد  مر فيما يخ�ص ن�سيد االإ نا�سيد واملراثي واالبتهاالت. وكذلك االأ الرافدية والكنعانية القدمية مكتوبة يف �سيغة االأ

عرا�ص الكنعانية القدمي��ة. للتو�سع انظر كتاب  فه��و يعود يف اأ�سول��ه اإىل املدونات ال�سومرية، واإىل اأغ��اين واأهازيج االأ

.F.Lalou & P.Calame )تاأليف وترجمة )من العربية القدمية اإىل الفرن�سية Les Psaumes .املزامري

املو�سيقى ال�سريانية، املطران ي.اإبراهيم ون.ا�سكندر.  -8

رثوذك�سي«. تعريب ادريانو�ص  ميان االأ لالطالع على الفكر الالهوتي عند يوحنا الدم�سقي انظر كتاب »املئة مقالة يف االإ  -9

�سكور.

¥µ
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كيف ر�ش������د كاتب الق�شة الق�شرية م�شاهد الغزل واحلب بني العا�شقني؟ 

ر حالة الفت������اة العا�شقة؟ وكيف كانت النهاي������ات الغرامية؟ هذا ما  وه������ل �شوَّ

�شوف نر�شده يف عدة جمموعات ق�ش�شية.

ديبة �شوزان اإبراهيم-   ق�ش�شية للأ
)1(
 يف جمموعة )حني ياأتي زمن الربيع(

أ�شبه باخلاطرة الطويلة  ويف ق�ش������ة )دقائق اأنطقت �شمتي( ق�شة وجداني������ة ا

تتحّدث عن دور كلم احلبيب يف ك�رس حاجز ال�شمت عرب دقائق اللقاء وهنا 

راحت حتاور ذاتها حول حب ذلك ال�شخ�ص تقول �ص17: )كرقعة من املكعبات 

كاتب �سوري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

احلب يف بع�ض 

الق�س�ض الق�سرية يف �سورية

❁
�سلوم درغام �سلوم
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حياتي.. ي������ا لتلك الدقائق كيف منت مدناً؟ 

كي������ف حتّولت فندقاً اأزهرت براعم ال�صمت 

واأورقت ب�صاتني البوح؟(.

أّم������ا يف ق�صة )ح������ني تنع������دم امل�صاحة(  ا

تر�صد الذات القلق������ة وما ميّر يف خاطرها 

وت�صتنجد بالطبيع������ة يف ا�صتح�صار الت�صبيه 

)�رشفات ال�صوء، رائحة الفجر، الدماء بركة 

اأمل متخرث، الظالم اأفعى، اختلج مثل �صمكة، 

الدم������ع طي������ور تتاأهب للتحلي������ق، يحا�رشين 

امل������كان كقرب، ر�صف الذه������ول كلماتي، رحت 

اأقطف ندى حروفها..(.

أّم������ا ق�ص������ة )ح������ني ياأتي زم������ن الربيع(  ا

فرت�صم الكاتبة حلم������اً وهمياً جرى يف بيتها 

أنا(  م������ع حبيبها ودائماً الق�ص�������ص ب�صمري )ا

�صارات كما دار  املتكلم، وتبني ال�صيناريو والإ

مر يف الذاك������رة من البيان ال�صعري قولها  الأ

)الروزنام������ة م�صنوقة مب�صمار مثبت، عربات 

املعاين، �رشاديب الذاكرة(.

أم������ا يف املجموع������ة الق�ص�صي������ة »خارج  ا

 للكاتب ريا�ص حمناية تلك املجموعة 
)2(
احللم«

�صمت �صب������ع ق�ص�ص ق�صرية، جاءت عناوين 

خرى،  الق�ص�ص كالتايل: املفكرة، ال�صورة الأ

البطاقة البي�ص������اء، بوابات الغرب������ة، اللقاء 

خري، خارج احللم، عا�صق عزة. الأ

وطامل������ا ل ميك������ن اأن تك������ون ثم������ة بنية 

ق�ص�صي������ة اإل حي������ث تكون ثم������ة لغة حمملة 

بالبي������ان والبديع والرمز وه������ذا له دور عند 

ول للتف�سري، واللغة  املتلقي بو�سفه امل�سدر الأ

�سلوب املنهجي وعر  لها اأهمية يف �سياغة الأ

التكثيف والتاأكي������د على جوهر الفكرة بهذه 

الو�سيلة التي ي�س������ل القارئ من خاللها اإىل 

أي�ساً  فهم املادة الق�س�سية ومن خالل اللغة ا

يعر الكاتب والفرد عن اأفكاره.

وىل »املفكرة« يتحدث عن  يف الق�س������ة الأ

أة اأحبت ب�سدق �سخ�ساً وهذا ال�سخ�س  امرا

ن�سي عندها مفكرت������ه، فراحت تتلم�س هذه 

املفكرة وتر�س������م اأحالماً وردية حتاور ذاتها، 

ت�سف حالها بلغة �ساعرية جاءت على ل�سان 

الفت������اة، نقتطف بع�س اجلمل، تقول: اأقمت 

يف جداول الدماء مهرجاناً للفرح /ي�ستفيق 

احللم فوق �سف������اه حروفك/ تتوغل اأ�سابعي 

بني خ�سالت كلمات������ك حيناً وبني خ�سالت 

آخ������ر/ حترتق مدائن ج�سدي/  �سعري حيناً ا

الفنجان يرتع�س/ الزمن يتجمد رك�ست يف 

�سمائي �سحب/ زغرد جر�س الباب..

أة اإىل  أ�س������ارت هذه النرة البياني������ة للمرا ا

اجلانب النف�س������ي والروحي وج�سدت الع�سق 

احلقيق������ي يف �س������وره ال�سمعي������ة والب�رسية 

وكانت الدلل������ة والعالقة وا�سحة بني الدال 

واملدلول.

خرى« فتتحدث  اأما ق�سة »ال�س������ورة الأ

أة ان�سق عنه������ا الليل و�سارت  ع������ن حالة امرا
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وجهاً لوجه اأمام عا�سقها، وجرى تبادل اأدوار 

الع�سق، كان العا�سق يلتزم اجلانب ال�سكوين 

اأحياناً وهي الت������ي تتحدث بلغة فيها رمزية 

خريات ن�ساء  لغوية عالي������ة، قال������ت: »كل الأ

أة«. وقالت: »يرعبني �سمتك.. اإنه  أنا امل������را وا

يف�سح اأفكاري«.

وجند اأن املونولوج الداخلي للعا�سق، قد 

أة وكاأنه  و�سف احلالة اخلارجية له������ذه املرا

يري������د اأن يق������دم لها ق�سيدة غ������زل بقوله:- 

انبثق������ت قامتها متالأ م�ساحة احللم ده�سة/ 

كاأنها هبطت من �رسفة الذاكرة/ غنى ال�سوق 

ق�سيدته/ غا�س يف عباءة الليل خرج ك�سعاع 

من ذهب/ انفرج������ت اأ�سابعها عن ابت�سامة 

أ �سالل ال�سوق.. والتقت �سفاه اليدين/ هدا

وعندم������ا ي�سف دخ������ول حب������ات العقد 

املوج������ودة يف �سل�س������ال عنقه������ا ب������ني نهديها 

ق������دم القا�س لغة بالغية م������ن التورية قال: 

»تدحرج������ت حب������ات الف�س������ة والعقيق وكل 

حجار الكرمي������ة مت�سابقة لتختبئ يف نهر  الأ

م�سحور بني حمامتني من عبري..«

لهذا خلق القا�������س و�سيلة مادية �سوتية 

وح������دث م�سهدي عر عن احلالة التي جرت 

�سياء، فحبات  أ�سق������ط الفعل على الأ اأمامه وا

العق������د التي تت�سابق - ه������ي العا�سقة- ولعل 

هن������اك الحت������اد واملقابلة لتو�سي������ح الذات 

واملكونات املغرية.

خري« ير�سد الكاتب  ويف الق�سة »اللقاء الأ

خري مع  حالة احلبيبة الت������ي تتذكر اللقاء الأ

حبيبه������ا، تتذك������ر كلماته ت�ستنج������د ب�سورته 

حتاور طيفه الق������ادم اإليها يف وحدتها، هذا 

ال�رسيط ال������ذي تعيده يف ذاكراتها »اخلطف 

أ مع بداية تعرفها  خلفاً« كما يف الدراما، بدا

خري ن�سمع اإىل مناجاتها:  علي������ه اإىل اللقاء الأ

�سباحاتك ل تغ�سل وج������ه النهار اإل برائحة 

القهوة /تنادي������ه باأعلى �سوته������ا لرتى كيف 

يذوب الفرح يف نهر عينيه/.  

للقا�سة 
 )3(

اأما يف جمموع������ة »ع�سلها ّمر«

أمي������ة اجلا�س������م العبي������د فق������د حتّدثت عن  ا

أة املختلفة يف احلياة ويف الق�س�س  ق�سايا املرا

الق�س������رية ر�س������دت احلب املقت������ول وخيانة 

العا�سق������ة. ويف ق�سة »رداء املحبني« تتحدث 

ع������ن موقف غرام������ي والتوري������ة بكلمة رداء 

أ�سها بني يديه  رداء التوا�سل تقول »اأم�سك را

أنفا�سه يف ثغرها املرجتف �سوقاً اإليه  و�سّب ا

أنا من لب�������س ذاك الرداء«.  وق������ال »حبيبتي ا

ويف ق�سة »اللقاء« تر�سد ظاهرة كرثة الكالم 

على الهاتف وي�سيع.

ويف ق�سة »الدمية« تتحّدث عن يا�سمني 

فه������ي جامعية �ساف������رت اإىل فرن�س������ا ونالت 

�سهادتها، اأحبت اأحم������د الذي تركها وحنث 

بالوع������د بعد �سفره������ا اإىل فرن�س������ا وعدها 

أبلغها اأن اأمه  أن������ه �سيلحق بها، وبعد �سه������ر ا با
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رف�ست اأن ي�سافر قب������ل اأن يتزوج 

من ابنة عمه فهي �سغرية وجميلة، 

أة اجلاهلة  ل اأحمد املرا وبه������ذا ف�سّ

على حبيبته املتعلمة، اختار الفتاة 

أة الت������ي تنب�س  الدمي������ة عل������ى املرا

ح�سا�������س، فاطمة التي اختارها  بالإ

كانت حمبو�سة يف البيت واأفكارها 

تقليدية.

واأما يف ق�سة »اجلماجم تبكي« 

فتتحّدث عن فت������اة حبي�سة البيت 

تعرفت على حبيب عر الهاتف ومتَّ 

أك������رث من مرة، اأمها م�سغولة  اللقاء ا

عنها يف اخلياطة للن�ساء الراقيات 

ووالدها م�سغول بتجارته و�سفقاته الدائمة 

الرب������ح وبعد عالقة ثالث �سنوات يطلبها يف 

منت�سف الليل لتقرير م�سري حبه بحجة اأن 

اأهله اأج������روه على الزواج م������ن فتاة اأخرى، 

نقاذ حبه������ا، وت�سمع احلوار  وفعاًل تذهب لإ

بني احلبيب و�سديقه، وهم������ا ي�رسبان كاأ�س 

احلبيب������ة اخلا�رسة، وترج������ع احلبيبة حاملة 

جنازة احلب املقتول بعد اأن �سمعت اأ�سوات 

الفرح يف دار حبيبها.

 )4(
خر( ويف جمموع������ة )نداء الن�س������ف الآ

للقا�س������ة توفيق������ة خ�س������ور تك�س������ف خفايا 

ن�ساين.  النف�س الب�رسي������ة، و�سدى ال�سوت الإ

لقد اأعلنت من ق�سة )احلب تاج على روؤو�س 

أّن احلب احلقيق������ي ل ي�ستطيع  �سح������اء( ا الأ

أنه ل  اأي اإن�س������ان اأن يكون َمِل������كاً فيه، وترى ا

مُين������ح اإل مل������ن يقّدره وي�ستحق������ه. قالت عن 

�ساح������ب احلب املزّيف: )وه������ا قد احرتقت 

اأمامي ُعرياً، بان غثك من ال�سمني، رجولتك 

املوؤجلة ُهزمت اأمامي(�س6.

وتوؤكد الكاتبة مقول������ة: احلب اأعمى يف 

ق�سة )اأعمى ب������ن اأعمى(، وما يراه احلبيب 

يف عي������ون حبيبه، يختلف عّم������ا يراه النا�س، 

تلك الفتاة التي تعتر عيون حبيبها �ساحرة، 

وفيها جاذبي������ة، بينما �سديقته������ا تقول عن 

عينيه: )عيناه عقيمتان، ل ت�سعالن ناراً، ول 

تطفئان لهيباً ول تنبتان زرعاً ول اأعنابا ول 
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تعت�رسان خم������راً ول �رساباً، بليدتان باردتان 

زجاجيتان(�س17.

وق�سة اأخرى تبنّي معجزة احلب، وقدرته 

ن�سان، عندما دخل احلب  على تغيري طبع الإ

أنا؟(: )كيف  عامله������ا ت�ساءلت يف ق�سة )اأهذا ا

انه������ارت كّل ال�س������دود التي حجب������ُت خلفها 

نف�سي كل هذه ال�سنوات؟ هل �سعقها بومي�س 

عينيه فت�سّدعت؟( وبعد اأن قلب كيانها كانت 

النهاية كما تقول: )انهارت اجلدران، واحّمت 

أينع اللحم والدم فينا(�س21. امل�سافات، وا

 للقا�سة 
)5(

خرية( يف جمموع������ة )القبلة الأ

ح�سنة حممود ويف ق�س������ة )احلبيبة ور�سالة 

القم������ر( تعق������د القا�س������ة مناج������اة ور�سائل 

بني احلبيبة وحبيبه������ا واملرا�سل هو القمر، 

فاحلبيب يف الغربة وهي تنتظره على طرف 

ال�رسفة وحدها �ساردة م�سطربة ومن خالل 

ن�سانية  ذلك ت�سل ر�سائل احلبيب وتتج�سد الإ

جواء الريفية يحمل  يف القم������ر والقمر يف الأ

املع������اين ويلع������ب ال������دور الكب������ري يف اخليال 

ن�س. واجلمال والأ

ويف ق�س������ة )الزه������رة الري������ة( تتحدث 

بي������ة التي  الكاتب������ة ع������ن الفت������اة الريفية الأ

رف�ست اأن تتزّوج ماجد با�سا واختارت ذلك 

ر�س، وعلى الرغم  الفالح الن�سيط املحب لالأ

م������ن تدبري قتله على يد ماجد ورجاله بقيت 

تربي اأولده������ا �ساخمة كال�سندي������ان، وق�سة 

أم������ل( تتحدث عن خيبة ال�ساب الذي اأحب  )ا

فت������اة من قرية جماورة لقريته وعندما �سمم 

على طلب يدها بعد تفكري طويل وجدها قد 

تزوجت واأ�سبح عندها اأولد.

 )6(
يف جمموع������ة )البح������ث ع������ن ال�سياء(

أن������ور ال�سم������ايل قّدمت هذه  للكات������ب �سامر ا

املجموع������ة بع�س ال�س������ور التي تتحدث عن 

ح������ال ال�سحف������ي و�سحيفته، وح������ال كاتب 

الق�سة واملقال������ة، وقد اختار الكاتب املوقف 

دها�������س والطرافة،  الطري������ف الذي حمل الإ

وحمل النقد، وقد ت�سّمنت املجموعة /15/

ق�سة ق�س������رية، ففي ق�سة )جرائد ورفوف( 

تر�س������د ذل������ك ال�سحفي ال������ذي اأخرته اأمه 

أنها  اأن فت������اة �ساألت عنه ب�س������اأن اجلرائد، وا

�س������وف تع������ود، وراح ال�سحف������ي يفكر، وقد 

ترك الطع������ام، ومل يرتد منامته، وبقي بلبا�س 

اخل������روج، لكي يبقى م�ستع������داً للقاء الفتاة، 

أنها معجبة بكتاباته، قال الكاتب  وهو يظن ا

�سامر يف و�سفها بل�سان ال�سحفي �س48)ول 

عجابها بكتاباتي،  أنها حفظت ا�سمي لإ �سك ا

أل������ت عن الكاتب، فدلوه������ا على منزيل.  ف�سا

طبعاً فتاة مثقف������ة، وذكية، ومرهفة احل�س، 

أديباً(.  ورقيقة امل�ساعر، ف������اإذا اأحّبت حتّب ا

واأخذ ال�سحفي اإجازة حتى اإذا جاءت جتده، 

وميّر الوقت بطيئاً عليه، وتاأتي اأخرياً ويفتح 

له������ا الباب وتق������ول �س 51)نح������ن جريانكم 
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أيتك اأكرث من م������رة وبيدك جرائد  اجل������دد را

ف������اإذا مل يكن لديك مانع اأريد بع�س اجلرائد 

الت������ي ل حتتاجه������ا كي اأ�سعه������ا على رفوف 

املطبخ(.

ويف جمموع������ة )مطر واأح������زان وفرا�س 

 للقا�������س ح�سن حمي������د ويف ق�سة 
)7(

مل������ون(

»معه������ا يف م�ساء ماطر« ير�سد الكاتب حالة 

الت�رسد عند هذا اجليل، من خالل �سخ�سية 

»خمي�������س ال�ساي������ب« �سارت به فت������اة املدينة 

طوال الليل حتت املطر، وهو ير�سم الأحالم 

لهذا ال�سيد الثم������ني، هو جائع ومتعب نزل 

مل،  من الريف اإىل املدين������ة، ووجد خيبة الأ

ت�س������ل به الفتاة اإىل باب بيتها تودعه، وعليه 

اأن يرجع اإىل غرفته على ال�سطوح، بعد م�سري 

طويل، وتبددت اأحالمه وتلخ�س هذا عبارة 

قالها يف �رسه �س58 »وهل ينق�سني؟!«

اخلامت������ة: هكذا كان احل������ب يف الق�سة 

الق�سرية، جاء يف حالة واقعية وحالة خيالية، 

منه ما كان �سادق������اً ومنه ما ابتعد اأ�سحابه 

عن ال�سدق، ومنه م������ا كان �سياعاً ومنه ما 

كان ا�ستقراراً، كانت النهايات بع�سها �سعيدة 

وبع�سها موؤملة، وكانت لغة الق�س�س متيل اإىل 

الرومان�سية وال�سهولة يف الن�سج الق�س�سي.

املراجع:

ديبة �سوزان اإبراهيم- اإ�سدار دار التوحيدي- حم�ص-2003م. جمموعة )حني ياأتي زمن الربيع( لالأ  -1

جمموعة »خارج احللم« للكاتب ريا�ص حمناية.  -2

جمموعة »ع�سلها ّمر« للقا�سة اأمية اجلا�سم العبيد –دم�سق- مركز احلمزاوي عام2000م.  -3

خر( للقا�سة توفيقة خ�سور-دار النمري،دم�سق عام2004م. جمموعة )نداء الن�سف االآ  -4

خرية( –للقا�سة ح�سنة حممود حم�ص عن مكتب ال�سعار للطباعة عام 2004م. جمموعة )القبلة االأ  -5

جمموعة )البحث عن ال�سياء(- للكاتب �سامر اأنور ال�سمايل- دار التوحيدي- حم�ص 2001م.  -6

جمموعة )مطر واأحزان وفرا�ص ملون(- للقا�ص ح�سن حميد- احتاد الكتاب-دم�سق1992م.   -7

¥µ
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�سالمية توهج كبري، �ساطع عل������ى اأطراف العامل  كان للثقاف������ة العربي������ة الإ

�سالمية والثقافة  الق������دمي. وكنتيجة لالحتكاك املبا�رش بني الثقافة العربية الإ

مارات، ن�ساأ نوع من التالقح ال�سدي  وروبية عن طريق احلروب، واإقامة الإ
الأ

وروبيون وبنوا عليه نه�ستهم احلديثة، وهذا املقال املرتجم  الذي ا�ستفاد منه الأ

أثر احلكايات العربية ال�سعبية على اأدب الق�ص الغربي. براز ا ي�سعى لإ

أنه������ى املغامرون النورماندي������ون )التابعون للكونت روبري  يف العام 1085 ا

جي�س������كار R. Giscard من منطق������ة Hauteville، وهو من �سغار فر�سان 
املنطق������ة النورماندية Cotentui، الذي اأ�سح������ى مرتزقا يف خدمة البابا(، 

)❁ ❁( اأديب ومرتجم �سوري. املرتجم  

العمل الفني: الفنان عبد املعطي اأبو زيد.

❁

ò

اأثر احلكايات العربية ال�شعبية 

على اأدب الق�ّص الغربي

❁
ميخائيل باري

ترجمة: رافع �شاهني

❁❁
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أ�س�س  نزع �سقلية من �لوالية �لعربية. وهكذ� �

�جلزيرة  Normands يف  �لنورماندي������ون 
ويف جنوب �إيطالي������ا �إمارتهم �خلا�سة. ويف 

�لع������ام نف�س������ه، �أي 1805 ��ست������وىل فر�س������ان 

مارة  �لفون�������س �ل�ساد�س �لكا�ستيل������ي على �الإ

�لعربية يف طليطل������ة وقامو� بطرد �مل�سلمني 

يربية، وفى  �إىل �جلن������وب م������ن �جلزي������رة �الأ

نهاي������ة �لقرن �حلادي ع�������ر وقعت مدينتان 

�س������ام، بالريمو وطليطلة بني  �سا�سيت������ان لاإ
أ �

�أيدي رجال �ل�سمال، بكامل �سكانهما �لذين 

�أ�سحو� �سجناء مع ثرو�تهم �لتي كانت موقع 

طمع كما مكتباتهم �لعامرة. ويف عام 1099 

�سقط������ت �لقد�س بدورها، فاأق������ام �لفامند 

Flamands �لفرن�سي������ون و�لنورماندي������ون 
ر�س �ملقد�سة.  �إمار�ت على مقا�سه������م يف �الأ

لكن على �ل�سعيد �لفكري، ويف �للحظة �لتي 

�سامية  ظف������رت فيها �حل�سارة �لعربي������ة �الإ

بق������وة �ل�ساح، �ستمار�������س عقبها، كما فعلت 

�ليونان �سابقاً مع روم������ا، تاأثري�ً عميقاً على 

مغلوبيها. 

ال�ضهر احل�ضاري

�ل�سه������ر �حل�ساري )مبعن������ى فعل تاأثري 

�سامية( �سيكون مركز�ً  �حل�سارة �لعربية �الإ

ومثم������ر�ً �أكرث يف جن������وب �أوروبة، مدعومني 

بالعديد من �لبارونات �ملهاجرين من �ل�سمال 

ويحكم������ون ب������كل طماأنينة عل������ى مقاطعات 

�سامية -منه  و��سع������ة، م�سبعة بالثقاف������ة �الإ

فل�سط������ني، �لتي هي جمرد �ري������ط �ساحلي 

وجبه������ة حربي������ة مه������ددة دائم������اً، بحيث ل 

ت�ستطيع اأن تخ�سب ثقافياً. فالغزو املزدوج 

لبالريمو ولطليطلة طبع -كما نعلم- التحول 

أو  الرئي�سي لتاريخ الفك������ر الغربي الو�سيط ا

الالتين������ي. ففي القرن احل������ادي ع�رس، كان 

التقدي������ر وبنظ������ر كل امل�ساطئ������ني )باملعنى 

أو  الوا�س������ع( للف�س������اء املتو�سط������ي، م�سلمني ا

أو يهود، اأن العل������م الوحيد كان  م�سيحي������ني ا

قدمني، املوجود يف املوؤلفات املكتوبة  علم الأ

ر�سطو ولبطليمو�س  فالطون، ولأ باليونانية لأ

أو لغالي������ان. الرجال العامل������ني من الديانات  ا

الثالث وعلى الرغم من نفورهم من بع�س، 

توقفوا على بذل جهد فك������ري م�سابه، وهو 

قدمني مع وح������ي الكتب  مواءم������ة عل������وم الأ

جنيل. كتابات  املنزلة اأي القراآن والتلمود والإ

رث الفل�سفي والعلمي الذي  خمتلفة، لكن الإ

طراف الثالثة ه������و نف�سه. ولكن  يدعي������ه الأ

هن������ا، كان الرهبان الالتني ب�سم������ال اأوروبة 

كرث حرمان������اً، فممن������وع عليهم ولوج  ه������م الأ

بيزنطة، ومل يعودوا يعلمون كيفية فك اخلط 

�سا�سية للعهود  اليوناين وفهم الن�سو�������س الأ

الهيليني������ة القدمية. فالرتجم������ات الالتينية 

كانت ن������ادرة وتعود كلها اإىل ح������وايل القرن 

الرابع واخلام�س وال�ساد�س من ع�رسنا، ويف 

الوقت ذاته ب������داأت تخبو معرف������ة اليونانية 

يف الغرب الروم������اين، واحلال كذلك، ابتداء 

من العام 1085، ا�ستط������اع الرهبان الالتني 

وبظ������ل حماية املل������وك والرج������ال امل�سلحني 
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الدخول بحرية  والكا�ستيليني،  النورمانديني 

اإىل العا�سمتني امل�سلمتني املفتوحتني، حيث 

حتتوي املكتب������ات الفنية على الن�سخ العربية 

للن�سو�������س الفل�سفي������ة والعلمي������ة اليونانية، 

التي كانت تعتر منذ قرون من جانب رجال 

مر عن������د هذا احلد،  ال�سم������ال. ومل يقف الأ

فهن������اك املتبحرون بالعلوم م������ن بني ال�سكان 

املحليني -م�سلمني، يهود واأحيانا م�سيحيني 

»م�ستعرب������ني« Mozarabes- الذين كانوا 

قادرين عل������ى قراءة )فك الن�سو�س( واإعادة 

أو الكا�ستيلية  ت�سكيل املعنى باللغة ال�سقلية ا

حي������ث كان باإم������كان الرهبان اإع������ادة النقل 

جم������دداً اإىل اللغ������ة الالتيني������ة العامل������ة بهذه 

الو�سيلة املعروفة ا�ستطاع �سمال اأوروبة اإعادة 

اكت�ساف موؤلف������ات اأر�سطو التي ترجمت اإىل 

الالتيني������ة ل انطالقاً من اليونانية ولكن من 

العربية )حي������ث مل تفر�س الن�سو�س املبا�رسة 

من اليونانية نف�سها اإل مع ع�رس النه�سة(. 

الفكر اليوناين العربي

ونكاد ل جن������د اأحداً يعرت�س على واقعة 

فذاذ من العلماء على  انت�س������ار ما ا�سطلح الأ

ت�سميته الفك������ر »اليوناين العربي« يف اأوروبة 

بع������د العام 1085. ولك������ن الحتكاك مل يقف 

حد الفل�سفة فقط، فنح������ن كثريا ما نن�سى، 

بداية اأن اللغة اليومية مل�سلمي جنوب اأوروبة 

مل تكن العربي������ة الكال�سيكي������ة -لغة البالط 

فذاذ- ولك������ن خليط من الباتوا  والعلماء الأ

أ�سبانيا،  )لهجة اإقليمية حملية( الروماين ويف ا

كانت اللغة الكا�ستيالنية الدارجة للم�سلمني 

تدعى Aljamiado- وقد وجدت ن�سو�س 

منقول������ة باحلرف العربي وتع������ود اإىل القرن 

ال�ساد�������س ع�رس- هذا بينم������ا حافظ اليهود 

يري������ة وحتى اليوم على لغة  �سول الأ ذوو الأ

 .le ladino كا�ستيالني������ة معرن������ة ا�سمه������ا

اإذاً، مل يك������ن هن������اك عائق لغ������وي لالت�سال 

)والتوا�س������ل(.  فالرعايا امل�سيحيون واليهود 

وامل�سلم������ون اخلا�سعون للمل������وك يف بالريمو 

وطليطل������ة مل يكونوا على وف������اق اإطالقاً. يف 

 املنف�سل اخلا�س 
ّ
الليل يعتزل كل منهم احلي

به، ولك������ن يف النهار ي�ستطيعون الكالم فيما 

�سواق.  مري اأو يف الأ بينهم �سواء يف بالط الأ

ظ������ل الق������رن الث������اين ع�������رس يف طليطلة 

وبالريمو، فرتة ت�سام������ح ا�ستثنائية من جانب 

مر على  احل������كام امل�سيحيني، ول ينطب������ق الأ

أو  أ الرتحيل ا الق������رون الالحق������ة، ح������ني ب������دا

التن�سري بالق������وة يق�سي عل������ى املجموعات 

أ�سبانيا و�سقلية. لكن  امل�سلمة واليهودية يف ا

ع������وام 1126م و 1152م، و�سع رئي�س  بني الأ

�ساقف������ة يف طليطلة رميوند حتت حمايته  الأ

مدر�س������ة الرتجم������ة التي كان������ت تعمل على 

النقل م������ن العربية والعري������ة اإىل الالتينية. 

منذ حلظة ال�ستيالء عل������ى طليطلة انتحل 

ديان  نف�سهم لقب »عاهل الأ ملوك كا�ستيال لأ

الثالثة«.

أم������ا عملية املثاقفة فاإنه������ا تبدو �سديدة  ا

اأكرث لدى حكام �سقلية النورمانديني، �سقلية 
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التي هي على ملتقى احل�سارات املتو�سطية. 

واإمارة بالريمو كانت الوحيدة يف اأوروبة ويف 

العامل التي جعلت ر�سمياً ال�ستخدام املتوازي 

للغ������ات العاملية الث������الث: الالتينية والعربية 

الفكري  �سع������اع  والإ البيزنطية.  واليوناني������ة 

ملدر�ستي بالريم������و وطليطلة يف القرن الثاين 

ع�������رس كان م������ن ال�سدة بحيث ج������ذب باكرا 

الرهبان من كل �سمال اأوروبة وحتى العلماء 

نكلو - مراطورية الأ فذاذ القادمني من الإ الأ

رومانية مل يكونوا اأقل عدداً. ففي بالريمو كان 

 Adelard debath هناك اأديالرد دوباث

يف بداية القرن الثاين ع�رس ومي�سال �سكوت 

Michel Scot يف بداي������ة الق������رن الثال������ث 
ع�������رس.. فكل العل������وم كان يعت������ر م�سدرها 

بالريم������و اأو طليطل������ة. فال�سح������ر يف القرن 

الث������اين ع�رس كان ي�سمى »الف������ن الطليطلي« 

Ars Toletana. ولك������ن رهبان ال�سمال مل 
أو  يكتفوا بنقل الكتاب������ات الفل�سفية اجلافة ا

الطبية فقط، ولكنهم نقلوا اأي�سا اعتقادات 

وخرافات اجلنوب. 

نقل العلوم والرتاث ال�سعبي العربي

أمثل������ة ووقائع موثق������ة على نقل  هن������اك ا

تلك ال�سعوب لعلوم العرب وفنونهم وتراثهم 

ال�سعب������ي )الفولكل������ور(، فقد ق������دم الراهب 

أو  نكليزي روبرت كاتون R.de Ketton ا الإ

روبرت دو �سا�س������رت املعروف با�سمه الالتيني 

أ�سباني������ا  ا اإىل   Roberrtus Anglicus
عام1136 لتعلم اللغة العربية لكي يتمكن من 

ترجمة ن�سو�س علمية عملية. وحني اأ�سبح 

 ،Pampelune رئي�س ال�سما�سني يف منطقة

خيميائي������ة  كتاب������ات  الالتيني������ة  اإىل  نق������ل 

)الكيمياء ال�سحرية Al-chimie( اإ�سالمية 
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�سا�سية يف  وخ�سو�ساً ر�سال������ة اخلوارزمي الأ

الريا�سيات، ون�ستطيع اأن نت�ساءل اإذا مل يكن 

روبرت كاتون هو اأول من اأدخل اإىل امل�سيحية 

مر عند  الغربية معرفة اجلر، ول يتوقف الأ

هذا احلد، فنتيج������ة الطلب امللح من جانب 

بي������ار املوق������ر Pierre le venerable اأب 

منطقة Cluny، قام روبرت برتجمة القراآن 

أي�س������اً اإىل جانب جمموعة »خرافات عربية«  ا

Fables Sarrasimes )ال�س������م الذي كان 
 Les )يطلق على العرب امل�سلمني وال�رسا�سنة

أو الرتاث������ات  Fabulae Saracenarum )ا
وائل(، لكي  ربع������ة الأ العائدة اإىل اخللفاء الأ

وروبي������ني امتالك اأف�س������ل ملحاربة  يتي������ح لالأ

ثقافة واإميان خ�سومهم. 

ولقد بقي������ت ترجمة روب������رت الالتينية 

أوروب������ة ولزمن طويل، ثم  وىل يف ا للق������راآن الأ

طبعه عام 1543 مع مقدمة كتبها لوثر. ويف 

عام 1150 عاد روبرت اإىل انكلرتا حيث قام 

باإجراء ح�سابات بح�س������ب الطرائق العربية 

لتحديد خط الزوال )الهاجرة( ملدينة لندن، 

وه������ذا النقل امل������زدوج الذي اأجن������زه روبرت 

كيت������ون -علوم وت������راث ثق������ايف عربي- بني 

منطقة Pamplune والعا�سمة لندن جعلنا 

أ�سا�سية جمهولة كلياً من طرف  نقارب نقطة ا

اجلمهور املثقف، وهي اأن الفولكلور العربي 

يف جنوب اأوروبة، يقّدر العلوم والفل�سفة، قد 

لّون عميقاً اأدب ن�سارى ال�سمال منذ القرن 

الثاين ع�رس. 

تالقي اأ�ساطري العرب والغرب

نادرون اأي�سا ه������م املخت�سون يف الع�رس 

أ�ساروا مثل نيكل Nykl اإىل  الو�سيط الذين ا

التقارب يف املو�سوعات املعاجلة بني ال�سعر 

ندل�سي وال�سعر الروفن�سايل واإىل  العربي الأ

 Acin آ�س������ني بالثيو�س ثبات -ك������م فعل ا الإ

وعل������ى   ،Cerulli وت�������رسوىل   Palacios
�ساطري م������ا وراء البحار  التالق������ي العظيم لأ

�س������الم، لكن وغالبا  بني دانتي Dante والإ

ألفة للحكاية ال�  كرث توا�سع������ا وا يف املجال الأ

Fabliau اأي احلكاي������ات ال�سعبي������ة جند اأن 
ثر العربي قد ترك اأكرث طابعه، لدينا كمثل  الأ

�س������ل الهندو�سي  اأويل تقني������ة ال�رسد ذات الأ

Hindone الت������ي تقوم على ت�سبيك �سل�سلة 
خرى مع  م������ن احلكايا الواح������دة �سم������ن الأ

طار فعن طريق  حكاية- متهيد تلعب دور الإ

و�سط العربي و�سلت هذه  الفر�س وال�رسق الأ

دبي������ة يف الع�������رس الو�سيط حتى  التقني������ة الأ

أ�سبانيا.  ا

أل������ف ليلة وليل������ة ل متثل �س������وى عّينة  فا

دب، حيث  �سعبية م������ن هذا اجلن�س م������ن الأ

أنف�سهم  عالم امل�سلمون ا جند منوذجاً قّدره الإ

حق ق������دره وهو منظومة احلكاي������ا ال�سعبية 

�سل  حول احليوانات اأي كليلة ودمنة ذات الأ

الهندو�سي البعيد والتي ترجمت اإىل العربية 

يراين  منقحة يف القرن ال�سابع من جانب الإ

ابن املقفع ث������م نقلت يف الق������رن الثامن اإىل 

الالتيني������ة ومن ثم اإىل الكا�ستيالنية بو�ساطة 
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أ�سباني������ة عرية قب������ل اأن ت�سل اإيل  ترجم������ة ا

 La أث������ري يف الفرن�سي لفونتني ممار�سة التا

 .Fontaine
املرجعية العربية

حد العلماء  فلننظر هنا يف امل�سار املده�س لأ

ف������ذاذ من القرن الثاين ع�رس على مفرتق كل  الأ

ح�سارات، زمن������ه، بني منطقة Laragon )يف 

اإيطالي������ا( وانكل������رتا، بني اليهودي������ة وامل�سيحية 

�س������الم بني علم الفل������ك واحلكايا ال�سعبية،  والإ

دبي  حيث ميكن اعتباره اأهم من ن�رس التاريخ الأ

مر باأح������د املتعلمني اليهود  وروب������ة.  يتعلق الأ لأ

املنتم������ي اإىل منطق������ة Aragon والذي اعتنق 

امل�سيحية ع������ام1106 واأطلق عل������ى نف�سه ا�سم 

العماد Petrus Alphonsus. هذا الكاهن، 

ذو الثقاف������ات الث������الث: العري������ة، الالتين������ي، 

والعربي������ة، كان م������ن املفرت�������س اأن يذهب اإىل 

ول  انكلرتا عام 1115 بدعوة من امللك هرني الأ

حت������ى يدر�س علم الفلك العربي. لكن قبل ذلك 

ر�������س اليرية، ا�ستطاع ب������درو الفون�سو  ويف الأ

اأن يكي������ف يف اللغة الالتيني������ة التقنية ال�رسدية 

 ،desciplina clericalis لل�رسق مع كت������اب

هذا الن�س عبارة عن جمموعة ق�س�س اأخالقية 

ورمزي������ة موجهة كما يدل العن������وان على ذلك، 

لتثقيف وتربي������ة الرهبان، لكن امله������م بالن�سبة 

ول مرة يف  اإلين������ا ه������و اأن الفون�س������و تبن������ى ولأ

طار مع  وروبية، طريق������ة احلكاية -الإ اللغ������ة الأ

الق�س�������س املت�سابك������ة املعروفة عن������د العرب، 

والق�س�������س نف�سها �رسدها عجوز عربي لتاأنيب 

 Arabus دبي ثر الأ ابنه الالمبايل. وا�س������م الأ

باه������را،  castigavit filium وخا�س������ة كان 
واعتر اأوروبياً بحت������اً، وانت�رست تقنية احلكاية 

طار والق�س�س املت�سابكة عر الغرب خالل  -الإ

خرية للع�رس الو�سيط، و�سل  ربعة الأ العق������ود الأ

عدد الق�س�س التي ا�ستقرت )تداخلت( تراوح 

بني 100 و101 و1000 و1001، وتال�ست غالباً 

يف موؤلف������ات مثل Dom juan Manuel يف 

أ�سباني������ا ويف الق�س�س املجهول������ة الكاتب مثل  ا

يف   Novelliono ويف   Cento novelle
 Deecameron سقلية وف������ى ت�سكان������ة ويف�

العائد لبوكات�سيه Boccace الذي غدا منوذجاً 

 nouuvelles �يف انكلرتا ول chaucer بدوره

duxve sieclecent )مئة ق�سة جديدة للقرن 
اخلام�س ع�رس( الفرن�سي، واأخرياً ملارغريت دو 

نافار M.de Navarre. هذا من اأجل القول 

دب الو�سيط يبقى  أ�سا�سي من الأ اإن ولدة ن������وع ا

خارج اإطار الفهم دون مرجعيته العربية. 

❁    ❁    ❁

- ه������ذا الن�������س ماأخ������وذ م������ن من�س������ورة 

autrement، وه������ى دوري������ة �سهرية ب�سفة 
كتاب دوري يعال������ج مو�سوعات حمددة، وهذا 

الن�س من عدد كان قد خ�س�س ملدينة طليطلة 

)القرن الثاين ع�رس والقرن الثالث ع�رس(. 

الهوام�ش:

.IHESS كاتب وباحث من )❁( 
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رهاب و�لعن�رصّية �أن يكون  لي�������س غريباً على جمتمٍع ميوج بالّتط������ّرف و�لإ

ف������ات و�ملوّرثات �أن  حمتك������ر�ً للوقاحة، فمن �رصورّيات م������ن يحمل هذه �ل�صّ

 
ّ
�رص�ئيلي أقول������ه ملجّرد و�صف ذلك �ملجتم������ع �لإ يكون وقح������اً، هذ� �لكالم ل �

أذنيه، بل �أقول ذلك بعد �أن قر�أت كتاباً بعنو�ن: )ما  �لغ������ارق بالعدو�نّية حّتى �

يف������وق �لوقاحة- حول �إ�ص������اءة ��صتخد�م �لال�صامّية وت�صوي������ه �لّتاريخ(، موؤّلف 

�صتاذ:  �لكت������اب هو �لباحث �ملعروف: )نورمان فنكل�صت������ن(، وقام برتجمته �لأ

باحث �سوري.

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي.

❁

ò

الوقاحة الفكرّية

❁
اأحمد مثقال الق�شعم
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)اأمين حّداد(، والّنا�رش هو: )�رشكة العبيكان 

بحاث والّتطوير(، �سنة /2008م/. للأ

فمن هو )نورمان فنكل�ستني(؟..

هو الباحث والكاتب املعروف يف جامعة 

)ديبوول( مدّر�ساً للعلوم ال�ّسيا�سّية، ومن كتبه 

2000م(،  الهولوك�س������ت  )�سناعة  امل�سه������ورة 

أّم������ٌة حتت املحاكم������ة 1998م مع الباحثة  و)ا

روث بيت������ا برين(، و)�سع������ود واأفول فل�سطني 

������ورة واخلي������ال يف �������رشاع  1966م(، و)ال�سّ

اإ�رشائيل- فل�سطني 1995م(.

ه������ذه املوؤّلف������ات التي الق������ت الكثري من 

ال������ّرواج ب�سبب ك�سفها للّدجل والّتزوير الذي 

يح�سل يف املنّظمات الّدولّية، وكيف تختفي 

م������ور كما يريد  احلقائ������ق، وكي������ف ت�سّوق االأ

اأ�سح������اب الق������رار، وكيف يت������ّم الكذب على 

ال�ّسعوب.. ويعتمد كتاب )ما يفوق الوقاحة- 

حول اإ�س������اءة ا�ستخدام الل�سامّي������ة وت�سويه 

بحاث والّتقارير  الّتاريخ( على املقارن������ة واالأ

اإ�رشائيل، ويف  والوقائع لدح�������ض مق������والت 

ف�س������ٍل معنوٍن ب�������: )اأكرب كذب������ٍة انطلت على 

فحة   من ال�سّ
أ الّنا�ض(، وهو الف�سل الذي يبدا

/165حّت������ى 173/، يتن������اول الباحث بالّنقد 

�رشائيل( للكاتب:  ّ كتاب: )مرافع������ة الإ
العلمي

)اآالن دير�سويت�������ض(، ال������ذي يريق ماء وجهه 

وحر دواته يف الّدفاع عن اإ�رسائيل، وتقدمي 

هذه املرافعة القانونّي������ة للعامل كلّه عن براءة 

اإ�رسائي������ل من كّل ما و�سمت به من خروقاٍت 

دي������ان واحلقوق، ولذل������ك يقول  للقي������م والأ

)نورمان فنكل�ستني( عن هذا الكتاب: 

)اآلن  ن�������رس  /2003م/  ع������ام  ))يف 

دير�سويت�������س(، وهو بروفي�سور يف القانون يف 

�رسائيل(،  جامعة )هارفرد( كتابه: )مرافعة لإ

واأ�سبح الكتاب فور �سدوره كتاباً موؤّثراً، ومن 

اأكرث الكتب مبيعاً يف البالد، وح�سب الّتقارير 

مريكّية  الأ اليهودّي������ة  املنّظم������ات  �ست  خ�سّ

ن�سخًة م������ن الكتاب جلميع خّريجي املدار�س 

الّثانوّية اليهود، وقامت بتوزيعه بكثافٍة على 

اجلامعات، يف ح������ني قامت وزارة اخلارجّية 

�رسائيلّي������ة ب�������رساء اآلف الّن�س������خ لتوزيعها  الإ

يف الع������امل.. وقامت بعث������ة اإ�رسائيل اإىل الأمم 

املّتحدة بتوزيع مئات الّن�سخ اإىل روؤ�ساء بعثات 

الّدول يف الأمم املّتحدة وامل�سوؤولني العاملني 

)1(
فيها..((.

واملثري يف الكتاب هو العنوان: )ما يفوق 

الوقاحة- حول اإ�س������اءة ا�ستخدام الال�سامّية 

وت�سوي������ه الّتاريخ( املنطبق انطباقاً تاّماً على 

احلال������ة التي يتناوله������ا بالبحث، فهو مل يجد 

اأ�س������دق من هذا العنوان ل������ريّد به على ذلك 
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الكاتب ال������ذي يدو�س عل������ى الّنوامي�س كلّها 

ليبّي�س �سجاّلت اإ�رسائيل ال�ّسوداء، ويبنّي لنا 

هذا الباحث )نورمان( �سبب ذلك قائاًل:

وتلف������ظ:   ،)Chutzpah( كلم������ة  أّن  ))ا

)خوتزب������اه(، امل�ستخدم������ة يف عن������وان ه������ذا 

الكت������اب لي�ست كلم������ًة اإنكليزّي������ًة، واإمّنا هي 

م������ن لغة اليدي�������س.. فهي تعن������ي مزيجاً من 

أة وقلّة احلياء.. وبناًء عليه  الوقاحة واجل������را

ف������اإّن ا�ستخدام عنوان: )م������ا يفوق الوقاحة( 

هو اإ�س������ارةٌ اإىل ذل������ك الكتاب، وم������ا قام به 

)2(
موؤّلفه..((.

وميكنني من خالل م������ا ورد يف الكتاب، 

كذوب������ة: )اأكر اأكذوبٍة  وخا�ّس������ًة يف ف�سل الأ

انطل������ت على الّنا�س( اأن اأحّدد الغر�س الذي 

ق�س������ده )اآلن دير�سويت�س( م������ن تاأليف هذا 

الكتاب، وم������ن تقدمي هذه املرافعة اإىل العامل 

كلّه بكّل وقاحٍة ليدافع عن اإ�رسائيل، ويبّي�س 

كّل �سفحاته������ا ال�ّس������وداء و�سجلّه������ا الّدموّي 

هداف  الّرهي������ب، ولذل������ك نخت�رس تل������ك الأ

املتوّخ������اة من الكتاب بالّنق������اط الّتالية التي 

اأوردها )نورمان(:

- امل�ساعدة على تنقية اأجواء العامل حول 

اإ�رسائيل من خالل تقدمي دفاٍع حقيقيٍّ مبا�رٍس 

�سّد الّتهامات –كما يرى- يف حّقها.

- �سلبّي������ة موؤّيدي اإ�رسائي������ل ال�ّسديدة يف 

وجه الهجمات غري املّررة على اإ�رسائيل.

- الّدفاع عن اإ�رسائيل اأمام حمكمة الّراأي 

العاّم.

- الّتذّرع مبكافحة )الال�سامّية اجلديدة( 

أّي انتقاٍد. لتجنيب اإ�رسائيل ا

كاذي������ب التي ين�رسها  - الك�س������ف عن الأ

اأعداء اإ�رسائيل كما يرى.

كاذيب التي يظهرها منا�رسو  - ف�سح الأ

�رسائيلّيون. ال�ّسالم الإ

هيويّن اأمام  - رفع معنوّيات اجلمهور ال�سّ

احلقائ������ق، وترير اجلرمي������ة مبنطق الّدفاع 

عن الّنف�س.

�سا�سّية والّدولّية،  - الّتالعب بالوثائق الأ

حداث. وتغيري الوقائع والأ

بالوثائ������ق  )دير�سويت�������س(  ا�ست�سه������اد   -

وامل�سادر ال�ّسخيفة والكاذبة.

- اخلروج بنتائج ومزاعم معّدٍة م�سبقاً، 

ومقولب������ٍة بالقال������ب الذي ينا�س������ب اجل�سد 

.
ّ
�رسائيلي الإ

كادميّية  - العتم������اد على موؤّهالت������ه الأ

للّتاأثري على طاّلبه والقّراء.

كاذيب،  وموؤّلف الكتاب ل يكتفي بهذه الأ

أّن اإ�رسائي������ل م������ن اأعظ������م الأمم  ب������ل ي������رى ا
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املتح�رّسة التي تعّر�ست ل������كّل هذا النتقاد 

من العامل، وهي تعي�س يف عامٍل يكرهها، ويرى 

أّن العامل كلّه يتاآم������ر عليها، وي�سّود �سورتها،  ا

له������ذه الّدرج������ة من الوقاح������ة التي ل ميكن 

أب������داً ي�سل عقل هذا  اأن تو�س������ف بالكلمات ا

 من ال�ّسخف، وي�ستهرت بكّل عقول 
ّ
كادميي الأ

�ساليب امللتوية،  العامل التي تعرف كّل هذه الأ

والرتباط������ات الّذيلّي������ة ملث������ل ه������ذه الفئات 

�رسائيلّية يف نظره هي  ّم������ة الإ املاأجورة، فالأ

ّمة الت������ي تعّر�ست  ن�سيج وحده������ا، وهي الأ

لكّل الكوارث والّنكبات، ولكّنها –كما يرى- 

أو كالّتّنني  خرجت كاملارد املنطلق من قمقمه، ا

الّناه�س من رماده:

أّم������ٍة يف تاريخ  أّية ا أّن������ه ل يوجد ا ))ه������ي ا

الع������امل واجهت تهدي������داٍت م�سابهة لوجودها 

–خارجّي������ًة وداخلّي������ًة- قد اأظه������رت جهوداً 
اأكر، اأو حّتى مقاربة من حجم تلك اجلهود، 

أّم������ٍة متح�رّسٍة يف تاريخ العامل  ّي ا مل يحدث لأ

اأن تعّر�ست ب�سفٍة متكّررٍة -رمّبا تتنافى مع 

العدل- لل�ّسجب املناف������ق والنتقاد من قبل 

املجتم������ع الّدويّل، كما تعّر�ست اإ�رسائيل على 

)3(
مّر ال�ّسنني..((.

وبهذا ي�سيل مداد قلمه امل�سموم متباكياً 

ّنها يف اعتقاده هي الراءة  على اإ�رسائي������ل، لأ

ن�سانّية والعدل متج�ّسدةٌ  ذاتها، وكّل قي������م الإ

فيها، ف������اأّي عقٍل ه������ذا ال������ذي يحمله هذا 
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أّي اأكادمي������يٍّ ه������ذا ال������ذي ل  اجل�س������د؟!! وا

أ�س�س������ه اإّل قول ما يروق  يعرف م������ن العلم وا

�سياده، وما يوؤمن ب������ه وي�سعى اإليه؟!!،  له ولأ

فه������و بعد البح������ث والّتمحي�������س يف كّل اأمم 

أّن اإ�رسائيل جّنة اهلل يف اأر�سه،  ر�س يجد ا الأ

هكذا يتنّزل الوحي عليه فجاأًة يف كّل ف�سٍل 

م������ن ف�سول كتابه، وهك������ذا يتحفنا بنفحاته 

�رساقّية، فهي الّدولة  ميانّية، وبتريكاته الإ الإ

التي ي�سود فيها القانون، وي�رسح وميرح فيها 

كما ي�ساء، وعلى الع������امل اأن ي�ستفيد من هذه 

الّدول������ة القانونّية ال�ّسمحاء التي ل يوجد يف 

ّمة  أب������داً، فهي الأ أّمٌة ت�سابهها ا ر�������س ا اأمم الأ

املختارة:

أّن الفجوة  ))احل�سيل������ة الّنهائّي������ة ه������ي ا

�رسائيل يف اللتزام   لإ
ّ
بني ال�ّسج������ّل احلقيقي

ب�سيادة القانون، وال�ّسجّل املت�سّور للتزامها 

أّي فجوٍة يف  ب�سي������ادة القانون هي اأعظم من ا

أّمٍة على م������ّر الّتاريخ... اإّن �سجّل  أّي ا حال������ة ا

ن�س������ان... هو  اإ�رسائي������ل يف جم������ال حقوق الإ

)4(
�سجلٌّ ممتاٌز عموماً...((.

 ال������ذي يّدعي العلم 
ّ
كادميي اإن عم������ل الأ

أ�سبه بنافخ الكري  واملنط������ق )دير�سويت�س( هو ا

على نف�سه وغريه، اأو مبن يقوم بتبيي�س الّثياب 

واملع������ادن، فهو يبّي�س �سج������ّل اإ�رسائيل اأمام 

العامل كلّه، ولكّن احلقائق تتك�ّسف وتنف�سح، 

وها ه������و العامل كلّه ي������رى وي�سمع ما يح�سل 

أر�������س الواقع بعد اأن تط������ّورت و�سائل  على ا

الّت�س������الت والبّث، ومل يعد مبقدور اإ�رسائيل 

قنعة الكاذبة. اأن تتخّفى وراء تلك الأ

هكذا يبنّي لنا الباحث املن�سف )نورمان 

أ�ساليَب ذلك  فنكل�ستني( م������ن كّل ما تق������ّدم ا

املوؤّل������ف )دير�سويت�������س( ال������ذي يحتال على 

الوقائ������ع، ويتالعب بها، ويلوي عنق الّتاريخ، 

ويحرق كّل حيثّي������ات الّتاريخ ليجعلها مداداً 

يكتب به اأجم������اد اإ�رسائيل وعدالتها ون�ساعة 

ن�س������ان، مفّنداً  �سجلّه������ا يف جمال حق������وق الإ

مزاعم������ه، وم�سيفاً اإليه������ا حقائق الحتالل 

التي مل يعد مبقدور العامل كلّه اأن يتجاهلها:

- ))منذ بدايات النتفا�سة التي حدثت 

بني عام������ي /1987- 1993م/، ما عاد من 

)5(
مر..((. املمكن جتاهل الأ

لقد اأخذ العامل كلّ������ه ينتبه اإىل ما يجري 

يف فل�سطني م������ن خرٍق وانته������اكاٍت حلقوق 

أ�سب������ه باملجزرة  ن�س������ان، فما يح������دث هو ا الإ

احلقيقّية، ولكّن ع�ّساق اإ�رسائيل ل يب�رسون 

ول ي�سمعون، وي�سكتون ول ينطقون، فاحلّب 

القاتل يجعل العا�س������ق الولهان يتغا�سى عن 

كّل م������ا يبدر م������ن املحبوب كرام������ًة لعينيه، 
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وف������داًء ل������ه، ولذلك مل يعد م������ن املمكن �سرت 

جرائ������م الحتالل، وذلك ب�سب������ب املنّظمات 

التي تعمل داخ������ل فل�سطني وخارجها، وهي 

حٍد، وهذا ما  منّظماٌت اإن�سانّيٌة ل تخ�سع لأ

يجعل عملها م�ستقالًّ ونزيهاً:

))مراقبة �سجّل اإ�رسائيل يف جمال حقوق 

ن�سان يف املناطق املحتلّة من قبل عدٍد كبرٍي  الإ

ن�سان، بع�سها يعمل  من منّظمات حق������وق الإ

يف اإ�رسائيل ذاتها.. مث������ل منّظمة )بت�سيلم= 

ن�سان   حلقوق الإ
ّ
�رسائيلي مركز املعلومات الإ

يف املناطق املحتلّة(، واللجنة العاّمة ملناه�سة 

الّتعذيب يف اإ�رسائيل، ومنّظمة اأطّباء حلقوق 

ن�س������ان، ومنّظم������اٍت اأخ������رى  تعم������ل على  الإ

م�ست������وى العامل، مثل منّظم������ة العفو الّدولّية، 

أّن  ومنّظم������ة )هيومان رايت�������س ووت�س(، كما ا

اإ�رسائي������ل خا�سعٌة للمراقبة م������ن قبل الأمم 

املّتحدة ووكالٍت اأخرى م�سوؤولٍة ب�سفٍة عاّمٍة 

)6(
ن�سان..((. عن مراقبة اللتزام بقانون الإ

مم املّتحدة  أّن املنّظمات الّتابعة لالأ وجند ا

قد زادت وترية مالحظاتها و�سجبها لل�ّسلوك 

، وما يجري م������ن اأحداٍث داميٍة 
ّ
�رسائيل������ي الإ

للفل�سطينّيني:

أ�س������ارت منّظمة العف������و الّدولّية حول  ))ا

أثناء النتفا�سة  ن�سان يف ا انتهاكات حقوق الإ

أّنه جرى عدٌد كبريٌ من الّتحقيقات  الّثانية.. ا

بخ�سو�������س الو�س������ع يف اإ�رسائي������ل واملناطق 

)7(
املحتلّة..((.

هذه املنّظم������ات املعروفة ت�س������ّكل عقبًة 

أكاذيب اإ�رسائي������ل، ومن ينافح عنها  يف وجه ا

أذنيه،  كاأمث������ال )دير�سويت�������س( الذي ي�س������ّم ا

ويغم�س عينيه عن كّل �سيٍء ي�سدر من هذه 

املنّظمات والهيئات، واإذا حتّدث عنها، فاإّنه 

ّن  يتح������ّدث بل�س������ان الّناقد واملهاج������م لها، لأ

مثاله، ونرى هوؤلء  ما تقوله ل يروق ل������ه ولأ

يهاجمون هذه املنّظمات، ويّتهمون اأع�ساءها 

أّن كّل من مي�ّس  بته������ٍم ملّفقٍة، ولع������ّل منه������ا ا

قدا�سة اإ�رسائيل يكون معادياً لل�ّسامّية:

))مل ي�ست�سه������د )دير�سويت�������س( –ولو مّرًة 

ن�سان  يٍّ من منّظم������ات حقوق الإ
واح������دًة- باأ

أّنه ل  الّرئي�سة لدعم مزاعمه، ولي�س ال�ّسبب ا

ّنه ل ي�ستطيع  يرغب يف ال�ست�سهاد بها، بل لأ

أّن������ه –وب������ازدراٍء جل������يٍّ للقواعد  أو ا ذل������ك.. ا

كادميّية- يقوم بب�ساطٍة باختالق الّدلئل،  الأ

ولو قام بال�ست�سه������اد با�ستنتاجات منّظمات 

ن�سان الّرئي�سة لكان عليه اأن يجعل  حقوق الإ

عنوان كتاب������ه: )مرافعة �س������ّد اإ�رسائيل.. ل 

يكتف������ي )دير�سويت�س( بتجاه������ل ا�ستنتاجاٍت 

ن�سان ب�سفٍة منتظمٍة،  من منّظمات حقوق الإ
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ب������ل يعم������ل اإىل القدح بها من اأج������ل اأن يّرر 

�رسائيل  جتاهله لعمله������ا.. ولكّنه وكمنا�رٍس لإ

منا�رسًة عمياء، لي�������س اأمامه �سوى معار�سة 

)8(
تلك املبادىء..((.

اإّن )دير�سويت�س( يتقّنع بجلد احلمل ليقّدم 

أّنه منا�رسٌ ومدافٌع عن  خرين على ا نف�سه لالآ

ن�سان، ولكّن قلبه واأحا�سي�سه ت�سبه  حقوق الإ

أّنه عندما  قلوب الّذئاب والّتما�سي������ح، ذلك ا

أ بالّدفاع  تق������وم اإ�رسائيل بجرائمها، فاإّنه يبدا

عنها باأنيابه واأظافره، وتزداد لهجته �رساوًة 

و�رسا�س������ًة على املنّظم������ات الّدولّية، ويّتهمها 

أ�سلوب العاجز،  بالكذب والّتزوير، وهذا هو ا

ف������ال يجد اإّل الهجوم قب������ل اأن تبداأ حماكمة 

ثمة: أيديهم الآ اأحبابه على ما اقرتفت ا

 يعتمد على 
ّ
�رسائيلي ))فكون الحتالل الإ

القّوة الوح�سّية، ل ميكن الّدفاع عنه يف حال 

ق������رار بانطباق القانون ال������ّدويّل.. فبينما  الإ

يقّدم )دير�سويت�س( نف�سه يف الوليات املّتحدة 

أّنه منافٌح عن احلقوق املدنّية.. جنده  عل������ى ا

أ�سنع النتهاكات  يدافع ب�سفٍة متوا�سلٍة عن ا

ن�س������ان.. ويّدع������ي  �رسائيلّي������ة حلق������وق الإ الإ

أّن منّظم������ة العف������و الّدولّية  )دير�سويت�������س( ا

 
ّ
�رسائيلي كذبت ب�سّدٍة بخ�سو�������س ال�ّسجّل الإ

يف ممار�سة الّتعذيب.. وّجه )دير�سويت�س( يف 

أة( اّتهاماٍت �سبيهة ملنّظمة  كتابه الّثاين: )جرا

)احل������ّق(، وهي منّظم������ٌة فل�سطينّيٌة معروفٌة 

)9(
ن�سان..((. معنّيٌة بحقوق الإ

موق������ف  ه������و  العج������ب  كّل  والعج������ب 

)دير�سويت�س( جتاه منّظمة )هيومان رايت�س 

ووت�������س( املعروفة، وه������ذا املوقف يعلّق عليه 

�سباب  )نورمان فنكل�ستني( من خالل بع�س الأ

املتعلّق������ة بطبيعة هذه املنّظم������ة ذات الوزن 

الّدويّل، وكون مقّره������ا يف اأمريكا، وباأكذوبة 

معاداة ال�ّسامّية، وغري ذلك من مّرراٍت غري 

منطقّيٍة:

أّن )دير�سويت�س(  مور الكا�سفة ا ))ومن الأ

ي�سمت �سمت������اً مطبقاً عن منّظمة )هيومان 

أّنها منّظمٌة  رايت�س ووت�س( عل������ى الّرغم من ا

مهّم������ٌة، ووزنها اأكر م������ن وزن منّظمة العفو 

عب معرفة ال�ّسبب  الّدولّي������ة.. ولي�س من ال�سّ

م������ت، اإذ اأن منّظمة  الكام������ن وراء هذا ال�سّ

)هيومان رايت�س ووت�س( هي منّظمٌة مقّرها 

مريكّية، وبناًء عليه  يف الوليات املّتح������دة الأ

ف������اإّن �سجبهم –بو�سفه������م ل�سامّيني عملّياً- 

)10(
يتطلّب وقاحًة..((.

ل�������  املحرج������ة  احلال������ة  ه������ذه  أم������ام  ا  

)دير�سويت�������س(، ما ه������و موقفه الي������وم اأمام 

تقارير وم�ساهدات منّظمة: )هيومان رايت�س 
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ووت�������س( وتقري������ر القا�س������ي )جولد�ست������ون( 

مبالحق������ة ق������ادة اإ�رسائي������ل بجرائم احلرب 

أثناء  أم������ام املحكمة اجلنائّية الّدولّية، وذلك ا ا

 الذي ج������رى على غّزة 
ّ
الع������دوان الوح�س������ي

اأخرياً، هل �سيكون م�سري هذه الّتقارير مثل 

م�سري الّتقارير ال�ّسابقة، والتي ي�سف حالها 

)نورمان( يف اأدراج الهيئات الّدولّية، ويرثيها 

قائاًل:

)) اإّن الّتقاري������ر التي ت�سدرها منّظمات 

ن�س������ان، والتي تتمّي������ز مب�سداقّيٍة  حقوق الإ

عالي������ٍة، تظّل عل������ى الّرفوف جتم������ع الغبار، 

ول������و مّت ن�������رس ا�ستنتاج������ات ه������ذه الّتقارير 

أّنه �سيجعل من  ن�رساً وا�سعاً، فم������ن الوا�سح ا

أم������راً ل ميكن الّدفاع   ا
ّ
�رسائيلي الحتالل الإ

)11(
عنه اأخالقّياً..((.

ول يكتف������ي )دير�سويت�س( بتزوير الوقائع 

وترير اجلرائم، بل يعود اأدراجه اإىل الّتاريخ، 

في�سرتج������ع اأحداثاً تاريخّيًة بالي������ًة، وي�ستند 

 توراتّي������ٍة ون�سو�سٍ 
ٍ
أوه������ام عل������ى خرافاٍت وا

أ�سطورّي������ٍة ل عالقة لها بالواقع، ويحاول اأن  ا

يربط ب������ني املا�سي واحلا�رس، م�ستفيداً مّما 

�سارات  ورد يف الكت������ب القدمية من بع�س الإ

الت������ي يوّظفه������ا ل�سالح الفك������رة التي ي�سعى 

اإليها، واإذا اأعيته الّن�سو�س، فمجال اخليال 

اخل�سب عن������ده يفتح له ذراعي������ه ليهيم يف 

أوديت������ه و�سعابه كما يحلو له، وليبتدع �سوراً  ا

أن������زل اهلل بها من  وق�س�س������اً وخراف������اٍت ما ا

كادميّية –كما يرى- قد  �سلطاٍن، ف�سهادته الأ

أباحت له خ������رق كّل قواعد البحث، ولذلك  ا

و�س������ل اإىل درج������ة الع�سم������ة يف حتليالت������ه 

واأبحاث������ه، وهذه ه������ي الهي�سرتي������ا الفكرّية 

:
ّ
واخللل العقلي

))يعمد )دير�سويت�������س( يف ف�سول كتابه 

ّ اإىل اإع������ادة 
املكّر�س������ة للجان������ب الّتاريخ������ي

ا�ستخدام خرافاٍت باليٍة حول �رساع اإ�رسائيل- 

)12(
فل�سطني، ويبتدع خرافاٍت جديدًة..((.

ويف تعلي������ق )نورم������ان فنكل�ست������ني( على 

)دير�سويت�������س( وكتابه يذكر كثرياً من املثالب 

واملاآخ������ذ الّداّلة على دفاع������ه امل�ستميت عن 

أّنه منهٌج  اإ�رسائيل، وينتقد املنهج الذي يّدعي ا

أّن الكاتب يجهل ما  ، ويرى ا
ٌّ
 واأكادميي

ٌّ
علم������ي

أّن الكاتب قد �رسق  ورد يف كتابه، وهذا يعني ا

أو اأعطيت  ه������ذه املعلومات املعلّبة م�سبق������اً، ا

له، فو�سعها يف كتاب������ه دومنا حتليٍل وتفكرٍي 

كاذيب  أبداً، وعل������ى الّرغم من كّل ه������ذه الأ ا

واخلراف������ات الواردة يف الكت������اب، فما تزال 

�رسائيل تتن������اول هذا  اجله������ات الّداعم������ة لإ

الكتاب بامل������دح، وتثني على موؤّلف������ه، وكاأّنه 



الوقاحة الفكرّية

�لع���������������������دد  560    �أي�������������ار  3462010

أبط������ال العهود القدمي������ة، وتلجاأ  بطٌل م������ن ا

تلك املوؤ�ّس�س������ات واملعاهد املرتبطة باإ�رسائيل 

اإىل تلمي������ع الكّت������اب واملثّقف������ني املوالني لها، 

واملوؤمن������ني مبا تقول اإميان������اً اأعمى، وتعطي 

عالم والّكتاب  م������وال الّطائلة لو�سائ������ل الإ الأ

حفّي������ني لكي ميدحوا الكت������ب املوؤّيدة  وال�سّ

�رسائيل ويثنوا عليها وي�سجعوا الّنا�س على  لإ

�رسائها وترويجها وقراءتها:

�ستاذ يجهل ما ورد يف كتابه..  ))اإّن هذا الأ

خط������اء املك�سوفة..  يكون الكت������اب مليئاً بالأ

وعل������ى الّرغم من كّل ما �سلف، فاإّنه يتوا�سل 

)13(
كيل املديح للموؤّلف والكتاب؟!!!..((.

 احلا�سل عل������ى هذه 
ّ
كادمي������ي ه������ذا الأ

ال�ّسه������ادات التي متالأ ج������دران عقله وبيته، 

قد اأ�سابت������ه حالٌة من اله�ستريي������ا الفكرّية، 

نانّية حّتى اأ�سبح مقتنعاً  وت�سّخمت عنده الأ

ّن حالته الفوقّية  أّن كّل ما يقوله هو احلّق، لأ ا

�سيطرت علي������ه، وجعلته يندفع ب������ال اّتزاٍن، 

ففقد زمام عقله، واأخذ ي�سابق جلامه الفكرّي 

، ف�س������ّل وزاغ، وتاه يف م�ستنقعات 
ّ
والعاطفي

عمى، وهذه احلالة تعود  الّتبعّية والنقياد الأ

مي������ان بكّل ما  خر، والإ اإىل الّتماه������ي يف الآ

أب������داً، فكيف بعد كّل هذا  يقوله دون تفكرٍي ا

ن�ستطيع اأن ناأخذ �سيئاً من هذا الكاتب؟!! اإّن 

 ل ميكن اأن تطلق 
ّ
كادميي �سفة الكات������ب والأ

عل������ى من كان على هذه ال�ّساكلة من ال�ّسفالة 

أبداً: الفكرّية ا

همال  ))لقد وق������ع )دير�سويت�������س( يف الإ

 املتعّم������د، واإن كانت جوانب هذا 
ّ
كادميي الأ

أم������ام تزويره  هم������ال تبدو قليل������ة ال�ّساأن ا الإ

الفا�س������ح ل�سجّل اإ�رسائي������ل يف جمال حقوق 

ن�س������ان واملعان������اة التي يت�سّب������ب فيها هذا  الإ

)14(
الّتزوير..((.

اإّن )دير�سويت�س( ل�سٌّ مثّقٌف، فهو ي�رسق 

خرين  خرين وتعبهم، ويعتمد على الآ جهد الآ

أ�سار اإليه  يف جتمي������ع ماّدة كتابه، وهذا م������ا ا

)نورم������ان( يف اأكرث من مو�سٍع، وهذه ال�رّسقة 

وحدها كافيٌة لن�سف كّل ما ورد يف كتابه من 

خرين  أّن������ه ي�رسق جهد الآ أباطيل، والغريب ا ا

أّي������ة اأمانٍة علمّيٍة  دون اأن ي�س������ري اإىل ذلك، فا

أّية اأكادميّيٍة تلك التي يتفاخر بها؟!!!  تلك، وا

كادميّيات حترتم  لو كانت هذه اجلامعات والأ

�رسعت اإىل �سح������ب هذه ال�ّسهادات  نف�سها لأ

من اأمثال )دير�سويت�������س(، هوؤلء الذي لّوثوا 

العلم والبحث مبا يحملونه من فكٍر ملّوٍث:

))واإذا م������ا عدن������ا اإىل كت������اب )مرافع������ة 

�رسائي������ل( جن������د اأن )دير�سويت�������س( يعتمد  لإ

اعتم������اداً مكّثفاً على درا�س������ٍة واحدٍة علمّيٍة 
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أو عل������ى مواقع  للم������وؤّرخ )بيت������ي موري�������س(، ا

�رسائيل، لول  اإنرتن������ت ومطبوعاٍت موؤّي������دٍة لإ

ّول والّثاين من كتابه ي�سّذان  أّن الف�سل������ني الأ ا

�سذوذاً عن هذه القاعدة.. يف كلٍّ من الف�سلني 

ّول والّث������اين م������ن كت������اب )دير�سويت�������س-  الأ

�رسائيل( وكتاب )جون بيرتز- منذ  مرافعة لإ

أّن اثنني  زماٍن �سحي������ٍق(، حيث يبنّي اجلدول ا

وع�رسي������ن اقتبا�ساً وهام�ساً م������ن اأ�سل اثنني 

ّول والّثاين  وخم�س������ني وردت يف الف�سلني الأ

�رسائيل( تتطابق تطابقاً تاّماً  من )مرافعة لإ

تقريباً مع تلك الواردة يف كتاب )بيرتز(، مبا 

يف ذلك الّتطابق يف موا�سع حذف الكلمات 

)15(
يف القتبا�سات الّطويلة..((.

مانة  اإىل ه������ذا احلّد ال�ّسافر م������ن قلّة الأ

ي�سل النحطاط الفكرّي، فال يكتفي الكاتب 

فكار، بل ي�رسق الف�سول بالكامل،  ب�رسقة الأ

بفوا�سلها واإ�ساراته������ا وهوام�سها، وحّتى يف 

أّي������ة عقلّيٍة هذه  موا�س������ع ح������ذف الكلمات، ا

أّن عقل هذا الكاتب فيه �سيءٌ  العقلّية، اأظّن ا

م������ن الهو�س والّت�سّدع الفك������رّي، والّت�سوي�س 

أه  أّن كّل ما قرا ، فهو يظّن ا
ّ
والف�س������ام املنهجي

خرون  أّن كّل ما كتبه الآ قد �سار ملكاً ل������ه، وا

 امللّمع كثرياً.
ّ
كادميي ّنه الأ هو اأحّق به، لأ

أك������رث الوقاحات غالظ������ًة وتفاهًة  وم������ن ا

وا�ستفزازاً لكّل اإن�ساٍن على وجه الب�سيطة ما 

، فهو يعتره 
ّ
�رسائيلي قاله يف �ساأن الحتالل الإ

نعمًة مهداًة من اإ�رسائي������ل اإىل الفل�سطيننّي، 

فقد نعموا يف ظالل الحتالل بكّل ما كانوا 

يحلمون به -هذا ما يقوله- بل يقول اأكرث من 

أم������ّر، فلنت�سّور هذا الهراء ال�ّسخيف،  ذلك وا

مع������ان يف الكذب وت�سليل  ولنت�سّور هذا الإ

ن�سانّية، وكّل  الّراأي واحتقار كّل م�ساع������ر الإ

ديان ال�ّسماوّية ال�ّسمحاء، كما يرى  مبادىء الأ

 هو اأف�سل احتالٍل 
ّ
�رسائيلي أّن الحت������الل الإ ا

ر�س، فمتى كان الحتالل نعمًة  على وجه الأ

ّفاك؟!!!: أّيها الأ وعدالًة ا

�رسائي������ل( يوؤّكد  ))يف كت������اب )مرافعٌة لإ

اأن الفل�سطينّيني ح�سلوا على  )دير�سويت�س( 

 ..
ّ
�رسائيلي منافع ملمو�سٍة من الحت������الل الإ

أّي احتالٍل ح������ايلٍّ اآخر، فوائد  على عك�������س ا

أّدى اإىل تقلي�سٍ يف  كبرية للفل�سطينّيني، كما ا

)16(
طفال..((. معّدلت وفيات الأ

ولكّن اأ�سوات احلّق املبدئّية اأخذت تتعاىل 

يف كّل بقاع العامل، و�سارت ال�ّسهادات احلّية 

أباطي������ل املحتّل، فهذه  ثبات ا خري و�سيل������ٍة لإ

الباحث������ة: )�سارة روي( من جامعة )هارفرد( 

 
ّ
�رسائيلي تق������ول �سهادتها حول الحت������الل الإ

الغا�سم:
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))ب������اأّن الّدم������ار الذي حل������ق بالقت�ساد 

 
ّ
�رسائيلي  يف ظّل الحت������الل الإ

ّ
الفل�سطين������ي

يتج������اوز الّدمار املعت������اد ال������ذي عانت منه 

)17(
ال�ّسعوب التي تعّر�ست لال�ستعمار..((.

ن�سان �سيطرته على عقله  عندما يفقد الإ

ن�سانّية اإىل  وعواطفه، ويخرج من دائ������رة الإ

الوح�سّية، فاإّنه ل يتوّرع عن اأمٍر ما، ول يقف 

، تخّيل اأكادميّياً يرى جرائم  ٍ ّ
عند حدٍّ مع������ني

الحتالل يف فل�سطني، ثّم يلقي بتبعاتها على 

طفال والّن�ساء  الفل�سطينيني، ويحّمل ذلك لالأ

وال�ّسيوخ، فتمّعن معي بتلك العبارات الّتافهة 

طف������ال، وتاأّمل  ال�ّسخيف������ة يف ق�سّية قتل الأ

وقاحة املنطق املرتفعة اإىل اأعلى م�ستوياتها، 

 
ّ
ذلك ح������ني يقارن ب������ني القت������ل الفل�سطيني

!!! فهل هنالك من 
ّ
�رسائيل������ي وب������ني القتل الإ

ّ واإن�س������اينٍّ اأكرث من هذا العهر 
عهٍر اأخالقي

أّي عقٍل و�سمرٍي وقلٍب  الفا�سح والّدينء؟!! وا

متحّجراٌت عند ه������ذا امل�سّو�س امل�ستهرت بكّل 

عراف واملواثيق؟!!: ديان والأ القيم والأ

 الكاملة 
ّ
ظه������ار م�سوؤولّية الفل�سطيني ))لإ

ع������ن مقتل اأطفاله������م ي�������رّسح )دير�سويت�س( 

مر  قائ������اًل: كلّما ك�رس القادة الفل�سطينّيون الأ

املحّرم با�ستخ������دام ال�ّسباب كاإرهابّيني، كلّما 

زاد عدد ال�ّسباب الذين يقتلون وي�سابون... 

ويقع الّذنب بها ب�سف������ٍة كاملٍة على مرتكب 

�ساءة، ولي�س على ه������وؤلء الذين يدافعون  الإ

أنف�سه������م دفاعاً م�رسوع������اً �سّد مْطلقي  عن ا

الذين  النتحارّي������ني  واملهاجم������ني  القناب������ل 

أّنهم من ال�ّسباب.. ل ميكن املقارنة  يت�سادف ا

بني القتل الذي يقوم به الفل�سطينّيون والقتل 

)18(
�رسائيلّيون..((. الذي يقوم به الإ

يف هذه العجالة اأمتّنى اأن اأكون قد اأو�سلت 

فك������رًة عن هذا الكتاب الذي ميوج بالّدعارة 

الل والعمى  الفكرّية، ويتيه يف مه������اوي ال�سّ

أّن  ������ب، ول اأرى  -ح�سب اعتقادي- ا والّتع�سّ

أّن ت�سف هذا الكتاب  عبارات������ي بقادرٍة على ا

لفاظ البذيئة  واملوؤّلف، فالعبارات تق�رس، والأ

ّن ب������ذاءة املوؤّلف  ت�ستحي وتل������وذ بالفرار، لأ

أ�سّد �رسا�سًة ووح�سّيًة،  والكتاب اأكر حجماً، وا

 
ّ
أ�ستودعكم بتعليق املفّكر العاملي ولكنّني هنا ا

الكبري: )نعوم ت�سوم�سكي( على كتاب )نورمان 

 
ّ
فنكل�ست������ني( قائاًل، عل������ى الغالف اخلارجي

 للكتاب:
ّ
اخللفي

))كتاٌب موثوٌق ومهمٌّ وحافٌل باملعلومات، 

يق������ّدم  )نورمان فنكل�ست������ني( تفا�سيل وافيًة 

وحتلياًل �ساماًل يتمّيز بعم������ٍق تاريخيٍّ كبرٍي، 

وبح������ٍث ح�سيٍف لنطاٍق وا�س������ٍع من الق�سايا 

املتعلّقة باإ�رسائي������ل والفل�سطينّيني والوليات 

)19(
املّتحدة..((.
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يا�ص-  �سركة العبيكان- ط 
ّ
م��ا يفوق الوقاحة- تاأليف )نورمان فنكل�ستني(- ترجمة: )اأمين حّداد(- ال�ّسعودّية- الر  -1

/1/- �سنة /2003م/-  �ص /165حّتى 173/.

يا�ص-  �سركة العبيكان- ط 
ّ
م��ا يفوق الوقاحة- تاأليف )نورمان فنكل�ستني(- ترجمة: )اأمين حّداد(- ال�ّسعودّية- الر  -2

/1/- �سنة /2003م/-  �ص /165حّتى 173/.

يا�ص-  �سركة العبيكان- ط 
ّ
م��ا يفوق الوقاحة- تاأليف )نورمان فنكل�ستني(- ترجمة: )اأمين حّداد(- ال�ّسعودّية- الر  -3

/1/- �سنة /2003م/-  �ص /165حّتى 173/.

يا�ص-  �سركة العبيكان- ط 
ّ
م��ا يفوق الوقاحة- تاأليف )نورمان فنكل�ستني(- ترجمة: )اأمين حّداد(- ال�ّسعودّية- الر  -4

/1/- �سنة /2003م/-  �ص /165حّتى 173/.

يا�ص-  �سركة العبيكان- ط 
ّ
م��ا يفوق الوقاحة- تاأليف )نورمان فنكل�ستني(- ترجمة: )اأمين حّداد(- ال�ّسعودّية- الر  -5

/1/- �سنة /2003م/-  �ص /165حّتى 173/.

يا�ص-  �سركة العبيكان- ط 
ّ
م��ا يفوق الوقاحة- تاأليف )نورمان فنكل�ستني(- ترجمة: )اأمين حّداد(- ال�ّسعودّية- الر  -6

/1/- �سنة /2003م/-  �ص /165حّتى 173/.

يا�ص-  �سركة العبيكان- ط 
ّ
م��ا يفوق الوقاحة- تاأليف )نورمان فنكل�ستني(- ترجمة: )اأمين حّداد(- ال�ّسعودّية- الر  -7

/1/- �سنة /2003م/-  �ص /165حّتى 173/.

يا�ص-  �سركة العبيكان- ط 
ّ
م��ا يفوق الوقاحة- تاأليف )نورمان فنكل�ستني(- ترجمة: )اأمين حّداد(- ال�ّسعودّية- الر  -8

/1/- �سنة /2003م/-  �ص /165حّتى 173/.

يا�ص-  �سركة العبيكان- ط 
ّ
م��ا يفوق الوقاحة- تاأليف )نورمان فنكل�ستني(- ترجمة: )اأمين حّداد(- ال�ّسعودّية- الر  -9

/1/- �سنة /2003م/-  �ص /165حّتى 173/.

يا�ص-  �سركة العبيكان- ط 
ّ
10- ما يفوق الوقاحة- تاأليف )نورمان فنكل�ستني(- ترجمة: )اأمين حّداد(- ال�ّسعودّية- الر

/1/- �سنة /2003م/-  �ص /165حّتى 173/.

يا�ص-  �سركة العبيكان- ط 
ّ
11- ما يفوق الوقاحة- تاأليف )نورمان فنكل�ستني(- ترجمة: )اأمين حّداد(- ال�ّسعودّية- الر

/1/- �سنة /2003م/-  �ص /165حّتى 173/.

يا�ص-  �سركة العبيكان- ط 
ّ
12- ما يفوق الوقاحة- تاأليف )نورمان فنكل�ستني(- ترجمة: )اأمين حّداد(- ال�ّسعودّية- الر

/1/- �سنة /2003م/-  �ص /165حّتى 173/.

يا�ص-  �سركة العبيكان- ط 
ّ
13- ما يفوق الوقاحة- تاأليف )نورمان فنكل�ستني(- ترجمة: )اأمين حّداد(- ال�ّسعودّية- الر

/1/- �سنة /2003م/-  �ص /165حّتى 173/.

يا�ص-  �سركة العبيكان- ط 
ّ
14- ما يفوق الوقاحة- تاأليف )نورمان فنكل�ستني(- ترجمة: )اأمين حّداد(- ال�ّسعودّية- الر

/1/- �سنة /2003م/- �ص /327/.

الهوام�ش:
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يا�ص-  �سركة العبيكان- ط 
ّ
15- ما يفوق الوقاحة- تاأليف )نورمان فنكل�ستني(- ترجمة: )اأمين حّداد(- ال�ّسعودّية- الر

/1/- �سنة /2003م/- �ص /328/.

يا�ص-  �سركة العبيكان- ط 
ّ
16- ما يفوق الوقاحة- تاأليف )نورمان فنكل�ستني(- ترجمة: )اأمين حّداد(- ال�ّسعودّية- الر

/1/- �سنة /2003م/- �ص /281/.

يا�ص-  �سركة العبيكان- ط 
ّ
17- ما يفوق الوقاحة- تاأليف )نورمان فنكل�ستني(- ترجمة: )اأمين حّداد(- ال�ّسعودّية- الر

/1/- �سنة /2003م/- �ص /282/.

يا�ص-  �سركة العبيكان- ط 
ّ
18- ما يفوق الوقاحة- تاأليف )نورمان فنكل�ستني(- ترجمة: )اأمين حّداد(- ال�ّسعودّية- الر

/1/- �سنة /2003م/- �ص /192و177/.

يا�ص-  �سركة العبيكان- ط 
ّ
19- ما يفوق الوقاحة- تاأليف )نورمان فنكل�ستني(- ترجمة: )اأمين حّداد(- ال�ّسعودّية- الر

خري/. /1/- �سنة /2003م/-  /الغالف االأ

¥µ
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مع ح�ضني حموي:

�شاعر و21 كتابًا

حــــــــــــوار : عادل اأبو �سنب



�لع���������������������دد  560    �أي�������������ار  3522010

م������ن ال�ضلمية بل������د ال�ضعراء، جاء فكان �ضاعراً وثائ������راً وع�ضواً يف جمل�س 

نه اأم�ضى 16 �ضنة فيهما عرف من  احتاد الكتاب العرب ومكتبه التنفيذي، ولأ

دباء احلقيقيون، ومن هم املزيفون الذين يحبون ركوب املوجة من اأجل  هم الأ

أنه ك�ضفهم، وه������و ما�س يف م�رشوعه الثقايف  م�ضاحله������م ال�ضخ�ضية. ح�ضبه ا

ال������ذي اأخل�س ل������ه، واأعطاه حياته. له 21 كتاباً بني ن������ر و�ضعر، وهو يعتربها 

كاأولده. اإن������ه ال�ضاعر ح�ضني حموي املقيم يف دم�ضق وال�ضلمية بالتناوب. وقد 

ول، عن مولده ون�ضاأته ودرا�ضته فاأجاب: وجهت اإليه �ضوؤايل الأ

ح�شني حموي: �شاعر و21 كتابًا

اأديب وقا�س �سوري. ❁

ò

❁
�إعد�د: عادل �أبو �شنب
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 • ول������دت عام 1943م يف بل������دة ريفية، 
تتكئ على زند �لعا�ض������ي، وتنام يف �أح�ضان 

جب������ل �لبلعا�س عل������ى تخوم �ضح������ر�ء بادية 

�ل�ضام، بلدة ��ضتهرت بحب �ل�ضعر و�ل�ضعر�ء 

تدعى )�ضلمية( �لتي ق�ضدها )�ملتنبي( حني 

ر�س و��ضتدت عليه �ملطارد�ت  �ضاق������ت به �لأ

ردحاً من �لزمن، وتنقل بني ب�ضاتينها و��ضتقر 

فيها )ديك �جلن(، وترعرع يف كنفها �ضعر�ء 

آثار ب�ضمات و��ضحة  أدباء وفال�ضفة كان لهم � و�

بد�ع �ل�ضع������ري و�لفكري �أمثال عارف  يف �لإ

تامر، وم�ضطفى غال������ب، و�إبر�هيم فا�ضل، 

وحممد �ملاغوط، وعلي �جلندي، و�إ�ضماعيل 

عام������ود، و�أحمد �جلن������دي، و�ضليمان عو�د، 

و�ضام������ي �جلندي، وفايز خ�ض������ور و�لقائمة 

تطول. ن�ض������اأت يف كنف هذه �لبلدة، ودر�ضت 

يف مد�ر�ضه������ا جميع �ملر�ح������ل �لدر��ضية ما 

قبل �لتعلي������م �جلامعي، ثم �نتقلت �إىل حماة 

للدر��ض������ة يف د�ر �ملعلم������ني، وبع������د �لتخرج، 

د�ب  تابع������ت حت�ضيل������ي �لعلمي يف كلي������ة �لآ

بجامعة دم�ضق، فح�ضلت على �إجازة باللغة 

�لعربية، ودبلوم تربية م������ن كلية �لرتبية، ثم 

تابعت حت�ضيلي �لعلمي يف �جلامعة �للبنانية 

د�ب،  ببريوت، ونل������ت �ضهادة �ملاج�ضتري يف �لآ

وكان عن������و�ن ر�ضالتي )�لجت������اه �لقومي يف 

م�������رح عدنان م������ردم �ل�ضع������ري( وقد كان 

كتابكم )بو�كري �لتاأليف �مل�رحي يف �ضورية( 

أه������م املراجع التي �ساعدتني على اإجناز  من ا

تل������ك الر�سال������ة. بع������د ذلك منح������ت �سهادة 

الدكتوراه الفخرية من جامعة العلوم العربية 

�سالمية يف كرات�سي بالباك�ستان. الإ

ب������داأت حياتي املهنية معلم������اً وحيداً يف 

قري������ة ال�سيحة يف اجلزي������رة ال�سورية العليا 

)احل�سكة( ثم انتقل������ت اإىل القام�سلي مديراً 

لزامية  ملدر�سة املن�سور وبعد اإنهاء خدمتي الإ

انتقلت اإىل دم�سق مدر�ساً ملادة اللغة العربية 

يف ثانوي������ة يو�سف العظمة، ث������م انتقلت اإىل 

الحت������اد العام لطلبة �سوري������ة اأميناً لل�رس يف 

عالم، واأمينا لتحرير جيل  مكتب الثقافة والإ

الث������ورة بعد ذلك انتقل������ت اإىل جريدة البعث 

رئي�ساً للق�سم الثقايف فيها ثم اأمينا للتحرير 

فيه������ا، وبعد انتخابي ع�س������واً ملجل�س احتاد 

أ�سندت يل مهمة  الكت������اب العرب بدم�س������ق، ا

اإدارة الن�س������اط الثقايف، ث������م اأعيد انتخابي 

دورتني متتاليتني ع�س������واً للمكتب التنفيذي 

دبية  أ�سندت يل فيهم������ا اإدارة اجلمعيات الأ ا

دبي. �سبوع الأ ورئا�سة حترير الأ

ث������م انتقل������ت اإىل وزارة الثقاف������ة مديراً 

للتاألي������ف والرتجمة، ورئي�س������اً لتحرير جملة 

املعرفة، وبع������د اأن اأحلت عل������ى التقاعد ما 

زلت اأمار�س ن�ساطي ع�سواً يف جمل�س احتاد 

دب العربي  الكّتاب العرب، ومقرراً للجنة الأ

داب والفنون  على لرعاي������ة الآ يف املجل�س الأ
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والعل������وم الجتماعية، حتى تاري������خ اإدماجه 

أنني ما زلت  يف جمل�������س البحث العلمي. كما ا

دبي، وعدد  �سبوع الأ ع�سواً لهيئ������ة حترير الأ

من الدوريات املحلية والعربية.

دبية يف العديد  كتبت املقالة والدرا�سة الأ

من ال�سحف والدوري������ات املحلية والعربية، 

و�ساركت يف العديد من الندوات واملوؤمترات 

دبي������ة يف �سورية  واملهرجان������ات ال�سعرية والأ

ردن واليمن وتون�س وليبيا وم�رس  ولبنان والأ

ال�سوفيات������ي )�سابق������اً( وبلغاريا،  والحت������اد 

واإيطاليا.

�س���در  ال���ذي  ه���و جدي���دك  م���ا   -

حديث���ًا، اأو ال���ذي �سي�سدر ه���ذا العام: 

وما هو م�سمونه؟

كر  ن خمط������وط لل�سيخ الأ • بني يدي الآ
حمي الدين بن عربي بعنوان )عنقاء مغرب( 

اأقوم مبراجعته، وحتقيقه ب�سكل خمتلف عما 

حاول بع�س املحققني اأمثال الدكتور �سليمان 

أ�ستغل  أنني ا املدين تناول هذا املخطوط، كما ا

من������ذ �سنتني عل������ى كتاب ح������ول مو�سوعات 

بداع والبتكار وحماي������ة امللكية الفكرية،  الإ

وقطعت �سوطاً ل باأ�س به يف الو�سول اإىل اأهم 

املراجع وامل�سادر املتعلقة بهذه املو�سوعات 

ي�س������اف اإليهما كتاب نقدي حول )الق�سيدة 

الت�سكيلي������ة( وموقعها من احلداثة ال�سعرية، 

م�ستفيداً من اأهم النتاجات ال�سعرية املدللة 

على هذا النوع من الكتابة وهو م�رسوع قدمي 

جديد كنت قد اأ�رست اإليه يف مقدمة ديواين 

)بياتري�������س والبحر( ل �سيم������ا بعد اأن توافر 

ل������دي العديد من ال�سواهد احلية املعرة عن 

هذا النوع م������ن الكتابة ال������ذي تتداخل فيه 

لوان  �سكال ال�سعرية مب������ا ي�سبه تداخل الأ الأ

وامل�ساحات يف اللوحة الت�سكيلية، ولعل هذه 

املقارنة بني الق�سيدة واللوحة، تكون فاحتة 

البحت والتمحي�س يف العالقة التكاملية بني 

لوان عند النقاد املعا�رسين. لفاظ والأ الأ

- حب���ذا لو حتدثنا ع���ن موؤلفاتك 

ال�سعري���ة والنرثي���ة، واأيه���ا يع���رب عنك 

اإبداعيًا وفكريًا؟

• ق������د �سدر يل م������ن املوؤلف������ات ال�سعرية 
والنرثي������ة واح������د وع�������رسون كتاب������اً، ث������الث 

م�رسحي������ات، )من�سية، ليلة القتل، التاريخ يف 

قف�س التهام(.

ثمان جمموعات �سعري������ة: )اأمطار لوجه 

العا�سق، قابي������ل و�سفر البح������ر، ال�سعاليك 

واإرها�سات فوق الر�سيف ال�سيق، اإيقاعات 

يام، بياتر�س والبحر، مكا�سفات  من ذاكرة الأ

عروة ب������ن الورد الدم�سق������ي، فاطمة وطيور 

الفجر املهاجرة، وردة املجرات(.

ع�������رسة كت������ب يف الدرا�س������ة والتحقي������ق 

والنقد: )اخلطاب الثقايف وامل�سهد ال�سيا�سي 

يف مواجه������ة الغ������زو ال�سهي������وين، خطرات 
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غذية ودفع  من دف������رت ال�سحافة، مناف������ع الأ

م�سارها، حتقيق و�رسح ديوان ب�سار بن برد، 

من وحي اأفكاره������م، �ساعران معا�رسان من 

اليمن )ال������ردوين واملقالح(، الجتاه القومي 

يف م�رسح عدنان م������ردم ال�سعري، مقاربات 

نقدي������ة ج 1، مقاربات نقدية ج 2، مئة كتاب 

وكتاب(.

أ�ستطي������ع به������ذه العجال������ة اأن اأعطي  ل ا

م�سامني ه������ذه الكت������ب واحداً واح������داً بل 

ملاح اإىل اأن املجموعات ال�سعرية  أ�ستطي������ع الإ ا

�سكال احلداثوية مبا  الثماني������ة تتنوع فيها الأ

أ�ستغل على  فيها الق�سي������دة الت�سكيلية التي ا

يام كق�سيدة توؤالف  عنا�رسها الفنية هذه الأ

�س������ول التقليدية للق�سيدة التي تقوم  بني الأ

عل������ى نظام البي������ت العربي املقف������ى املوزون 

وعلى التنويعات العرو�سية التي تقوم عليها 

ق�سي������دة التفعيل������ة، ويف الوق������ت ذاته على 

اجلزر النرثية، واملو�سيقا الداخلية لق�سيدة 

النرث، والن�س املفتوح.

أم������ا الكت������ب املتعلق������ة بال������رتاث والنقد  ا

أ�سا�سيات  والتحقيق وامل�رسح فهي تقوم على ا

كادميي املعتمد يف الر�سالت  املنهج العلمي الأ

اجلامعية با�ستثناء امل�رسحيات امل�ستوحاة من 

اإرها�سات الواقع العربي وق�ساياه امل�سريية 

)ول �سيم������ا ق�سي������ة فل�سط������ني( فم�رسحية 

)من�سية( وهي م�رسحية �سعرية، ت�سور ماأ�ساة 

فل�سط������ني منذ الع������ام 1948م اإىل حمادثات 

الكيلومرت 101 عام 1973م، وكيف اأ�سبحت 

م التي قامت من اأجلها  ق�سية فل�سط������ني الأ

نقاذ عام 1948م من الق�سايا املن�سية  حرب الإ

وحل حمله������ا احلديث عن احل������دود ما قبل 

اخلام�س من حزي������ران عام 1967م. وكذلك 

م�رسحية )ليلة القت������ل( التي ت�سور املقاومة 

البا�سلة يف قلعة ال�سقيف عام 1982م، وكيف 

متكن املقاتلون وعددهم 34 مقاتاًل فقط من 

أيام يف هذه القلعة ومتكنوا  ال�سمود خم�سة ا

من اإيقاف جحافل العدو ال�سهيوين، ومنعها 

من الدخ������ول اإىل بريوت ب�سب������ب مقاومتهم 

العني������دة، وا�ست�سهادهم حتى اآخر مقاتل يف 

تل������ك القلعة وعندما دخل �سارون اإىل القلعة 

مل يج������د اإن�ساناً حياً فيه������ا، بل وجد 34 جثة 
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�سهي������د م�سجاة عن������د كل �س������الح كان يقاتل 

أم������ا امل�رسحية الثالثة وهي  به ذلك ال�سهيد ا

بعن������وان )التاري������خ يف قف�������س التهام( فهي 

تدعو اإىل ع������دم الياأ�س من املقاومة، ومتجد 

البطولة وال�سهادة، وحتث على وحدة ال�سف 

العربي يف مقاومة الع������دو ال�سهيوين الذي 

ل يفهم اإل لغة القوة، ولن ين�سحب من اأر�س 

عربية احتلها اإل بفعل املقاومة.

و�ساألته هذا ال�سوؤال املحرج:

- اأن���ت من اجليل الث���اين يف احتاد 

الكّتاب الع���رب، جيل ما بعد املوؤ�س�سني 

ن االحت���اد تاأ�س����ص ع���ام �9�0  واأن���ت  الأ

انت�سب���ت اإلي���ه عام ���9م فه���ل اأفادك 

انتم���اوؤك اإىل احت���اد الكّت���اب الع���رب؟ 

وكيف؟

• يفرت�س اأن يكون احتاد الكّتاب العرب 
يف �سوري������ة بيتنا الثقايف الذي يجمعنا حتت 

أ�������رسة اإبداعية واح������دة، ويفرت�س  �سقف������ه كا

بهذه الهيئ������ة الثقافية التي ت�س������م الطليعة 

والنخبة املبدعة واملثقفة يف وطننا اأن تكون 

الق������دوة واملثال جلمي������ع الهيئات واملنظمات 

عالمية بكل املعايري  واملوؤ�س�سات الثقافية والإ

خالقي������ة والجتماعية.  الدميقراطي������ة، والأ

أن������ا ح������ني انت�سبت اإىل ه������ذا الحتاد، كان  وا

أ�ستطيع النتقال  خ������ري اأن ا ول والأ هم������ي الأ

أيام  مب�رسوعي الثقايف ال������ذي حلمت به من ا

يفاعتي و�سبابي كم�������رسوع ذاتي اإىل م�رسوع 

أنفذه مع اإخوتي وزمالئي حملة راية  جماعي ا

احلرف والكلم������ة. ومل يكن مو�سوع الربح اأو 

أو الفائدة ال�سخ�سية من دوافعي،  اخل�سارة ا

أ�سارك يف �سنع و�سياغة  وحني ت�سنى يل اأن ا

بع�س القرارات، كنت دائماً �سوتاً معرت�ساً ل 

بل اأقف يف وجه من يحاول اأن يجري الحتاد 

مل�ساحله اخلا�سة، واأن يوظفه كبقرة حلوب 

لكت�س������اب املال وال�سهرة وم������ا اإىل ذلك. ول 

راء  اأقول اإنني جنحت يف جميع املواقف والآ

التي حاولت اإي�سالها، ول اأقول ف�سلت. ففي 

اأي موؤ�س�سة توجد ع������رثات واإخفاقات يكون 

أولئك الذين ل يفكرون اإل مب�ساحلهم  �سببها ا

اخلا�سة، ويعملون بعقلي������ة فردية مت�سلطة، 

وكاأنهم اأ�سحاب تل������ك املوؤ�س�سة، ورثوها عن 

آبائه������م، ويورثوها من بعده������م ملن ي�ساوؤون،  ا

أنني من خالل عملي يف الحتاد  ويخيل اإيل ا

قرابة �سبعة ع�رس عاماً كع�سو مكتب تنفيذي 

وع�سو جمل�������س احتاد ا�ستطعت اأن اأميز بني 

املب������دع احلقيق������ي امل�سكون باله������م الوطني 

خر الذي  ن�ساين، وبني املبدع الآ والقومي والإ

ل يبحث اإل عن خال�سه الفردي، ومكا�سبه 

اخلا�س������ة ول اأعطي لنف�س������ي �سفة النزاهة 

خالق ال�سوفي������ة الرفيعة فاأنا  املطلق������ة والأ

اإن�سان اأخط������ئ واأ�سيب، وقد تكون اأخطائي 

أو قلتها  اأكرث من ح�سناتي لكنها على كرثتها ا
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أنني حاولت  ل ميك������ن اأن تنازعني اإمي������اين ا

قدر امل�ستطاع يف اأي م������كان عملت فيه، اأن 

دب  اأكون مواطن������اً �ساحلاً، وخادماً اأميناً لالأ

والثقافة والقيم التي اأحملها، ومل اأكن خمتالً 

حد ممن  أ�سمح لأ أو ا أ�سكت عن احلق، ا جباناً ا

أو يزورها،  اأعمل معهم اأن يغت������ال احلقيقة ا

عداء،  وه������ذا خلف يل عدداً غري قليل من الأ

بع�سهم مك�سوفون يف العلن وبع�سهم يكيدون 

ن. يل باخلفاء حتى الآ

و�ساألته:

- م���ا راأي���ك بنت���اج زمالئ���ك ب���كل 

�رساح���ة؟ وم���ا هو وج���ه النق���د الذي 

توجهه لهم؟

بداع، حتى  • لي�س هناك م�ستوى واحد لالإ
لدى املبدع ذاته، فهناك م�ستويات خمتلفة يف 

عم يف  غلب الأ أو ذاك، والأ نت������اج هذا املبدع ا

كل ما ينتج عل������ى ال�ساحة الثقافية من اأدب 

على اختالف اأجنا�س������ه ومن فيه على تباين 

أ�سكال������ه ل يوازي حج������م التحديات الكبرية  ا

أمتن������ا، حت������ى الدراما التي  الت������ي تواجهها ا

)يطنطن( بها بع�س الفنانني ومنتجو الدراما 

ما زال������ت بالقيا�س اإىل امله������ام الكبرية التي 

يجب اأن تقوم به������ا يف هذه املرحلة ال�سعبة 

مة، اأقل بكثري مما يجب اأن  الت������ي متر بها الأ

تكون واحلال هو نف�سه يف ال�سينما، وامل�رسح، 

والفن الت�سكيل������ي والغناء واملو�سيقا، اأما عن 

دب، والنق������د، وال�سعر والكتابة من خالل  الأ

أداء واجباتها  أبعد م������ا تكون عن ا مطالعاتي ا

يف الرتقاء بالذوق الفن������ي، ويف م�سامينها 

يف البح������ث ع������ن الق�ساي������ا اجلوهرية التي 

ن�س������ان العربي من جديد، وفق  تعيد بناء الإ

ال�سهيونية  الكونية، واملخاط������ر  املع������ادلت 

ن بكل اأ�سف  مة، حتى الآ التي حتيق بهذه الأ

دمغ������ة املبدعة اإما  م������ا زال عدد كبري من الأ

مهاج������راً يف مواكب العق������ول املهاجرة خارج 

القطر، واإم������ا غائباً اأو مغيباً لي�س فاعاًل يف 

بداعية والذين يحاولون  احلركة الثقافية والإ

أنهم القادرون على  اأن يرزوا ع�سالتهم على ا

كفاأ يف تبوء  جدر والأ أنهم الأ الفعل واحلركة، وا

أو  وىل والظهور على ال�سا�سات ا ال�سفوف الأ

على �سفحات اجلرائد واملالحق لي�سوا اأكرث 

من �سلل وكانتون������ات ثقافية خمربة للثقافة، 

ي عملية حراك ثقايف م�ستقبلي،  ومعيق������ة لأ

أناه������ا املتورم������ة، والت�ساب������ق للو�سول اإىل  وا

الكعك������ة، وق�سم ما ت�ستطع ق�سمه منها، هو 

مرا�س التي تكاد تكون مزمنة يف وطننا  من الأ

وبدلً من اأن يكون هناك جي�س من املثقفني 

واملبدعني، العاملني الن�سطني كل يف ميدان 

اإبداع������ه، لالرتقاء بالوعي املعريف ملجتمعنا، 

مر على عدد �سئيل، يريد اأن يوؤكد  يقت�رس الأ

ق�ساء  لغاء والإ ح�سوره من خ������الل ثقافة الإ

خري������ن. متنا�سياً  والت�سف������ي من املبدعني الآ
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اأو متجاه������اًل اأو جاهاًل وج������ه النقي�س بني 

يثار والتعاون وامل�ساركة يف اخلندق  ثقافة الإ

الثقايف الواحد وب������ني الثقافة القائمة على 

ق�ساء وال�ستئثار. الكراهية والإ

دبية يف �سورية  - ما راأيك باحلركة االأ

ويف مراحل تطورها اأو تراجعها؟ 

دوات والعنا�رس  آنفاً البنى والأ • كما ذكرت ا
واملوؤ�س�سات التي تت�سكل منها الثقافة، وتقوم 

أو  أدبية اأو فكرية ا أية نه�سة ا على �سواعدها ا

فنية لي�ست كما ينبغي، ولكي ل تكون اأحكامنا 

عامة وجزافاً ن�س������ري اإىل اأهم املعوقات التي 

دبية مبوازاة  حت������ول دون �سعود احلرك������ة الأ

قطار  دبية والثقافية يف بع�س الأ احلركات الأ

العربي������ة التي كان������ت بالد ال�س������ام برقعتها 

اجلغرافية والتاريخي������ة الواحدة منهل تلك 

دبي������ة والفكرية، واأهم روافدها  احلركات الأ

عر التاريخ.

ف������اإذا م������ا نظرن������ا اإىل واق������ع املوؤ�س�سات 

داب والفنون،  والهيئات املعنية بالعل������وم والآ

عم منها ت�سكو من  غل������ب الأ أنها يف الأ جند ا

أو تقاع�س العاملني  جه������ل القيمني عليه������ا، ا

أ�س������ري على، �سبيل املث������ال ل احل�رس  فيه������ا. ا

الدوريات  الثقافي������ة،  املراكز  )اجلامع������ات، 

املتخ�س�سة، الرتجم������ات، دور الن�رس العامة 

عل������ى لرعاية الفنون  واخلا�س������ة، املجل�س الأ

داب والعل������وم الجتماعي������ة الذي تبخر  والآ

واأ�سب������ح يف خر كان املحذوف بعد اأن اأحلق 

مبجل�س البحث العلمي، مع اأن مهمة املجل�س 

اأكرث ات�ساعاً و�سم������ولً يف اخت�سا�ساته، ولو 

متَّ تفعيله بال�س������كل ال�سحيح، لكان املجل�س 

بداعات  الوحي������د الذي ي�ستوعب جمي������ع الإ

�ساف������ات  والإ والكت�ساف������ات  والبت������كارات 

دمغة  دبية والفنية التي تنتجها الأ العلمية والأ

الفاعلة ل بل الفعالة يف املجتمع. وق�س على 

أو ثقافية  أدبية ا ذلك، فكيف تنه�س حرك������ة ا

أو فنية على اأيدي من ل يدركون  اأو فكري������ة ا

ماكن التي يعملون فيها. اأهمية الأ

باخت�س������ار �سدي������د هن������اك تراجع على 

بداعية، ول بد  امل�ستويات كافة التعليمية والإ

م������ن مراجعة �ساملة، وتقومي مو�سوعي بعيد 

عن اأي غر�س اآخر للواقع الثقايف بكل اأدواته 

وبناه وعنا�رسه ث������م و�سع اخلطط والرامج 

ال�سرتاتيجية لكل هيئ������ة وموؤ�س�سة، ومتابعة 

دقيق������ة و�سادق������ة يف تنفيذ تل������ك اخلطط 

كمل. والرامج على الوجه الأ

- ه���ل ترى اأزم���ة يف انت�س���ار و�سائل 

حديث���ة على م�ساألة الن�رس، بعد انت�سار 

نرتنت؟ االإ

• ل �س������ك اأن الكت������اب اللك������رتوين اأخذ 
نرتنت، ولكن ذلك ليعني  أبعاده بعد ظهور الإ ا

اأن حركة الكت������اب، وانت�س������اره، وال�ستمرار 

يف وج������وده، اأ�سب������ح ل مرر ل������ه. اإن اختيار 
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املو�سوعات الهامة، وامل�سامني ذات ال�سمات 

ن�سام التجديد،  احليوية اخلا�سة، احلاملة لأ

دبية  والتحدي������ث يف املجالت العلمي������ة والأ

والفنية كاف������ة، ومناق�سة تل������ك املو�سوعات 

أدب������ي رفيع، والوق������وف عند اأهم  باأ�سل������وب ا

أو العلمي������ة  راء النقدي������ة ا أو الآ �ساف������ات. ا الإ

اجلدي������دة، يجعل من الكتاب مرجعاً ل غنى 

ي باحث واأي طالب علم ومعرفة، اأما  عنه لأ

مر على اجرتار ما هو متداول،  اإذا اقت�رس الأ

قدم������ون، ففي هذه  وتك������رار ما جاء ب������ه الأ

احلالة يفقد الكت������اب مرر وجوده، ويرتاجع 

أم������ام و�سائل الت�سال احلديثة التي  للخلف ا

ب������داأت تق������دم خال�سة تلك الكت������ب جمتزئة 

عالمية  منها ما ينا�سبها وينا�سب خططها الإ

أ�سبابها لي�س فقط  زمة قائمة وا والثقافية. الأ

نرتن������ت بل دور الن�رس الالهثة وراء الربح،  الإ

�سم������اء التي ل  والكتب الرائج������ة وبع�س الأ

حتمل م�رسوع������اً ثقافياً بل ت�سع������ى لتحويل 

الكتاب اإىل �سلعة رابحة مهما كانت الدواعي 

�سباب، ي�ساف اإىل ذلك العوائق ال�سيا�سية  والأ

قطار. والقت�سادية بني هذه الأ

وكان هذه ال�سوؤال: 

دب���اء اجلدد على  - م���اذا توج���ه لالأ

�سفحات املعرفة؟

• ل اأح������ب اأن اأكون يف املوقع الذي يقف 
أن������ا كاأي اأديب  فيه املعل������م قبالة ال�سبورة، فا

أ�ستطيع اأن اأحتدث  و�ساعر من هذا القطر، ا

عن جتربت������ي ال�سعرية وعن امل�رسوع الثقايف 

الذي حملته من������ذ اأم�سكت بالري�سة وقررت 

الكتابة والتعبري عن اجلّواين يف �سدري، وعن 

املخ������زون الفكري ال������ذي اأحمله يف دماغي، 

أو  أ�ستطي������ع القول باطمئن������ان، اإن اأي مبدع ا ا

مثق������ف اأو حتى اأي اإن�سان ل بد له اأن يحدد 

خياراته يف احلي������اة، وهذه اخليارات تُعرف 

ب�سخ�سية �ساحبه������ا، فالذي اختار اأن يكون 

أو معلم������اً اأو طبيباً اأو مزارعاً  رج������ل اأعمال ا

اأو حرفي������اً عليه اأن ينج������ز م�رسوعه مبنتهى 

خال�س، فما بالك عندما يكون  مان������ة والإ الأ

أو كاتباً  أو فنان������اً ا �ساح������ب الختيار �ساعراً ا

أو مثقفاً؟ ل ب������د اأن يكون م�رسوعه عظيماً،  ا

ن�سانية  بحجم الهموم الوطنية والقومية والإ

الت������ي يحمله������ا كدلي������ل، واإن�س������ان فعال يف 

ن�سان  حميطه، والدليل ل يك������ذب اأهله، والإ

الفعال ل يقبل اأن يكون هام�سياً، وعلى قدر 

الهم������م والطموحات يك������ون اجلهد وال�سعي 

اجل������اد لتحقيق ذلك امل�������رسوع الثقايف الذي 

اختاره واأعد له لوازمه وعدته التي ت�سبه اإىل 

ح������د كبري عدة املحارب التي تبداأ من مطرة 

رادة  ميان، والإ املاء، ثم التزود بال�س������ر والإ

وال�سجاعة يف الدف������اع عن احلق واحلقيقة 

�سد اأعداء احل������ق والعدالة واحلرية يف اأي 

م������كان من هذا العامل، ولي�س مطالباً اأكرث من 
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ذلك بعد اأن يق������ول كلمته اجلريئة ال�سادقة 

اخلال�سة لوجه احلق واحلقيقة، ويج�سدها 

�سل������وكاً ووقفاً حياتياً حتى اآخر �سهيق وزفري 

من عمره.

دب  ويخيل اإيّل اأن التاريخ العام وتاريخ الأ

بداع ب�س������كل خا�س قدم لنا مناذج كثرية  والإ

وعظيم������ة من ه������ذه القام������ات العالية التي 

منوذج الذي  بداعها، وكان������ت الأ اأخل�س������ت لإ

يحتذى ب������ه للراغبني بالن�سم������ام اإىل هذه 

ال�رسيحة املثقفة من املجتمع، وخري ما اأختم 

أراد اأن  به و�سية اأح������د ال�سعراء لولده الذي ا

ي�سلك الدرب الت������ي �سلكها والده عن طريق 

بداع قائاًل له: الإ

يا بنّي

بّي يا اأيها ال�سوت االأ

مهاًل رويدك

ال تكن وجهًا بال لون، 

وال �سوٍء، وال عينني

كن اأنت اأنت، 

وال تكن اأحدًا �سواْك.

�ستكون اأنت مبا جنته يداْك،

فعالم ت�سكو من جراحْك،

واملدى رحب، 

ر�ص مل تنبت �سوى الع�سب الندي وهذي االأ

فاأنت من طنٍي ُجبلَت

واأنت من طهٍر عجنَت

وعلى ميينك قلعة �سّماء تطبع فوق خّد 

ال�سم�ص،

�سورة اأمٍة كتبت ب�سفر املجد اأّول اأحرف البيت 

العتيق.

وعلى ي�سارك �سامٌخ، 

تتنف�ص ال�سحراء من اأن�سام �سارية له عند 

الع�سّي

ما من لغات غري �سوتك وال�سدى

واحلرف يف يدك ال�سديق

وال�سيف حرفك يا بنّي

¥µ
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�سفحات من الن�ساط الثقايف

كتاب ال�شهر

بالد الرافدين وعيالم

اآخر الكالم

�سباق الفئران

اإعداد: اأحمد احل�سني

اإعداد وتقدمي: حممد �سليمان ح�سن

رئي�س التحرير
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�سالمية:  ترمي عا�سمة للثقافة الإ

�سالمية لعام  احتفل������ت اليمن بتتويج مدين������ة »ترمي« عا�سمة للثقاف������ة الإ

�سالمية للرتبية والثقافة والعلوم »الي�سي�سكو«  عالن املنظمة الإ 2010 وفقا لإ

تقديرا لدورها العلمي ومكانتها التاريخية والثقافية والفكرية.

ويت�سمن برنامج الحتفالية ال�سنوية بهذه املنا�سبة تقدمي /111/ فعالية 

ثقافية وفنية وفكرية، منها 12 معر�ساً تتنوع ما بني احلرف اليدوية وال�سور 

❁

ò
اأديب وباحث يف الرتاث العربي )�سورية(

�شفحات من الن�شاط الثقايف

❁

اأحمد احل�سني
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زياء وامل������وروث ال�شعبي،  الفوتوغرافي������ة والأ

اإ�شاف������ة اإىل 15 ملتق������ى ومهرجاناً وموؤمتراً 

كموؤمتر دور »ترمي« العلمي 

�شالمي، وملتقى الطفولة  يف التاري������خ الإ

�شالمي، وملتقى دمون ال�شعري  العرب������ي والإ

لل�شع������راء ال�شباب الع������رب واآخر عن الفنون 

�شالمي، اإ�شافة ملهرجان  الت�شكيلية يف العامل الإ

باكثري، وليايل ترمي ومهرجان ال�شعر ال�شعبي، 

كما يتناول الربنامج 24 ندوة احتفائية ب�24 

أيام ثقافية  أع������الم اليمن، وتنظيم ا علماً من ا

أ�شابيع  لكل حمافظة من حمافظات اليمن، وا

ثقافي������ة ماليزي������ة واندوني�شي������ة وتركية، اإىل 

خرى. جانب املحا�رضات والفعاليات الأ

�شالمي������ة للرتبي������ة  وكان������ت املنظم������ة الإ

والثقافة والعلوم الي�شي�شكو اختارت مدينة 

�شالمية لعام  ترمي لتكون عا�شمة للثقافة الإ

�شالمي  2010 تنفي������ذاً لق������رارات املوؤمتر الإ

الرابع لوزراء الثقافة الذي عقد باجلمهورية 

اجلزائرية يف �شه������ر دي�شمرب من عام 2004 

اإذ متَّ في������ه اإقرار اإقام������ة العوا�شم الثقافية 

�شالمية، حيث متَّ تر�شيح عدة مدن اإ�شالمية  الإ

فريقية  �شيوية والإ متثل املنطقة العربية والآ

لتختار منها الي�شي�شك������و ثالث مدن يف كل 

�شالمية. عام كعا�شمة للثقافة الإ

وج������اء اختي������ار مدين������ة ت������رمي كعا�شمة 

�شالمية لعام 2010 ملا متثله من  للثقاف������ة الإ

مرجعية ديني������ة وعلمية وفكرية وفنية مهمة 

�سالمي منذ تاأ�سي�سها، وما حتتويه  للتاريخ الإ

أربط������ة فكرية كان وما  من منارات علمية وا

زال له������ا ال������دور الري������ادي والب������ارز يف ن�رس 

العلوم الدينية والفكرية على امتداد خارطة 

املعمورة.

واأكد وزير الثقافة اليمني الدكتور حممد 

ابوبك������ر املفلحي بهذه املنا�سب������ة: اأن اختيار 

�سالمية يعد خطوة  ترمي عا�سمة للثقافة الإ

مهم������ة يف طريق �سع������ي اليم������ن اإىل �سمها 

لقائم������ة اليون�سكو للرتاث العاملي لتن�سم اإىل 

جانب مدينة زبيد اإح������دى اأهم م�ستودعات 

�سالم������ي، والتي اأدرجت  الرتاث اليمن������ي الإ

�سم������ن ثالث مدن مينية يف قائمة اليون�سكو 

لل������رتاث العامل������ي ع������ام 1993م، واإىل جانب 

مدينتي �سنعاء القدمي������ة و�سبام ح�رسموت 

التاريخيت������ني، وذل������ك اإ�ساف������ة اإىل جزي������رة 

�سقطرى الت������ي ان�سم������ت اإىل قائمة الرتاث 

العاملي الطبيعي يف يوليو متوز املا�سي.

م������ن جانب������ه اأو�سح مدير ع������ام املنظمة 

والعل������وم  والثقاف������ة  للرتبي������ة  �سالمي������ة  الإ

»الي�سي�سكو« الدكتور عبد العزيز التويجري، 

�سالمية  اأن الحتفال برتمي عا�سمة للثقافة الإ

ياأتي ملا تتميز به املدينة التاريخية من تراث 

اإن�س������اين وح�ساري كبري، كم������ا ياأتي عرفاناً 
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لل������دور الكبري الذي قدمته املدينة يف خدمة 

�سالمية. �سالمي واحل�سارة الإ الدين الإ

وا�ستهرت ترمي بك������رثة م�ساجدها حيث 

و�سل عددها اإىل ثالثمئ������ة و�ستون م�سجداً، 

لكن العدد تقل�س لي�سل يف الوقت احلا�رس 

أ�سهرها امل�سجد  اإىل مئة م�سج������د تقريب������اً، ا

اجلامع املقام يف قل������ب املدينة والذي يرجع 

تاري������خ بنائه اإىل ما قب������ل األف عام، اإذ يروى 

أن������ه بني يف عهد احل�س������ني بن �سالمة الذي  ا

ويل احلكم يف اليمن عام 375ه� واإىل جانب 

امل�سج������د »اجلامع« يف ت������رمي توجد م�ساجد 

اأخ������رى ل تقل عن������ه جمالً و�سع������ة وح�سن 

أ�سهر  ت�سميم مثل م�سجد بن علوي وهو من ا

م�ساجد ت������رمي واأكرثها زواراً بامل�سليني وهو 

مام علي بن علوي يف  أ�س�سه الإ م�سجد قدمي ا

حوايل عام 530ه�، بن������ي من الطني والنورة 

على اأجمل �سورة.

وم������ن م�ساجد ت������رمي ال�سه������رية م�سجد 

املح�سار الذي بن������اه عمر املح�سار بن عبد 

الرحم������ن ال�سق������اف، وه������و مق�س������د الزوار 

وال�سي������اح ملا ميتاز به من فن هند�سي جميل 

يف عمارت������ه، خا�سة منارت������ه ال�ساخمة التي 

يبلغ ارتفاعها حوايل 150 قدماً وكان بناوؤها 

يف حوايل 1333ه������� وهي مبنية من اللن –

الطني- وجذوع النخيل، كما ا�ستهرت املدينة 

أ�سجار النخيل يف مزارعها وحدائق  بانت�سار ا

بيوته������ا ومنتزهاتها وباأ�سن������اف �ستى ونظراً 

لنت�سار املزارع واحلدائق واملنتزهات �سميت 

برتمي الغناء.

خ�س  وق������د ا�ستهر عمال وبّناوؤو ترمي بالأ

من بني اأهايل ح�رسموت يف مهنة البناء حيث 

أ�سكالً وزخارف  طوعوا مادة الطني لتعطي ا

أنها من مادة الطني،  معمارية ل ي�سدق املرء ا

ولذلك اأ�سبحت ترمي اليوم تزهو بق�سورها 

ال�ساحرة الباهرة التي من اأجملها واأعظمها 

ل  ل الكاف وق�رس املن�سورة لآ ق�رس ع�س������ه لآ

بن يحيى وكذلك مباآذن م�ساجدها املتنوعة 

أ�سهرها  واملختلفة املنت�رسة يف كل مكان، ولعلَّ ا

ط������الق مئذنة م�سجد عمر املح�سار  على الإ

بداع املعماري والت�سميم  آية يف الإ التي تعتر ا

والتنفيذ الهند�سي حي������ث نفذت من الطني 

والتبل وباأيادي ترميي������ة، وتعد اأطول مئذنة 

مبنية من الطني يف العامل.

ول يقت�رس جمال مدينة ترمي على ذلك 

أي�ساً باأنها تعد  فقط، بل اإن املدينة تو�سف ا

كن������زاً للمخطوطات الثمين������ة والنادرة، التي 

متَّ جتميعها م������ن املكتبات اخلا�سة وو�سعها 

حقاف للمخطوط������ات، والتي  يف مكتب������ة الأ

افتتحت ع������ام 1972م، وحتوي ما يزيد عن 

خم�سة اآلف خمطوطة، كل ذلك هياأ املدينة 

أ مكانة �سياحية عظيمة يتهافت ال�سياح  لتتبوا

ر�س. لزيارتها من خمتلف بقاع الأ
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وتقع »ترمي« امل�سهورة اأي�سا با�سم »الغناء« 

واملعروفة باأنها لوؤلوؤة مدن ح�رسموت وفاتنة 

ال�سح������راء وعرو�������س ال������وادي، يف اجل������زء 

ال�رسقي ملحافظة ح�رسم������وت، وقد اختلف 

العلم������اء واملوؤرخ������ون حول م������رد ا�سم هذه 

املدينة التاريخي������ة فح�سب ما جاء يف كتاب 

معجم البلدان لياق������وت احلموي فاإن تاريخ 

أنها  بنائها يعود اإىل القرن الرابع امليالدي، وا

�سميت بهذا ال�سم ن�سبة اإىل موؤ�س�سها »ترمي« 

أبناء ملك ح�رسموت بن �سباأ، يف  وه������و اأحد ا

حني تقول روايات اأخ������رى اإن ت�سمية مدينة 

ترمي جاءت ن�سب������ة اإىل »ترمي بن ال�سكون بن 

�رس�س بن كندة« اأحد ملوك »ح�رسموت«،  الأ

بينما يرى الزبيدي �ساحب تاج العرو�س اإنها 

�سمي������ت بهذا ال�سم ن�سب������ة اإىل بانيها »ترمي 

ب������ن ح�رسم������وت«.. واختط������ت مدينة ترمي 

كما يوؤك������د املوؤرخون العرب يف القرن الرابع 

قب������ل امليالد، بح�سب ما جاء يف »معامل تاريخ 

أ�س�ست يف عهد  اجلزي������رة العربية«، اأن ترمي ا

احلك������م ال�سبئي حل�رسم������وت و�سميت با�سم 

�سغ������ر، وهناك راأي اآخر  اأح������د اأولد �سباأ الأ

أ�سعد  يق������ول: اإن ت������رمي اختطت يف زم������ن »ا

الكام������ل« من التبابع������ة احلمرييني يف القرن 

الراب������ع امليالدي وتتوافق هذه الرواية مع ما 

جاء يف كتاب »�رسح ال�سدور« لل�سيد علي بن 

عبد الرحمن امل�سه������ور من اأن ح�سن الَرناد 

بني قبل البعثة النبوية باأربعمئة عام.

وق������د ذكرها اب������ن العم������اد احلنبلي يف 

كتابه �س������ذرات الذهب: اإن »ت������رمي بلدة من 

أع������دل اأر�س اهلل هواء واأ�سحها  ح�رسموت ا

ترب������ة واأعذبها م������اء وهي قدمي������ة مع�س�س 

ولياء ومعدنهم ومن�س������اأ العلماء وموطنهم  الأ

�������رساف اآل باعلوي، ويذكر  وهي م�سك������ن الأ

ر�س البقل  أنها تنبت ال�ساحلني كما تنبت الأ ا

واجتمع بها يف ع�رس واحد من العلماء الذين 

فتاء ثالثمئة رجل واإن برتبتها  بلغوا رتب������ة الإ

ممن �سهد بدراً مع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم وغريهم من ال�سحابة �سبعني نفرا.

ن مدينة ترمي كانت عامرة بالروحانية  ولأ

فق������د احتفظ������ت مبكانتها كعا�سم������ة دينية 

لوادي ح�رسموت، حيث ما تزال مركز تنوير 

�سالمي������ة يق�سدها  واإ�سع������اع للدرا�س������ات الإ

طالب������و العلم من كل ح������دب و�سوب لينهلوا 

م������ن علمها الغزير وما تزال على حالها منذ 

�سالم وحتى ع�رسنا الراهن. ظهور الإ

أ�سهر علماء الدي������ن الذين اأجنبتهم  أما ا ا

ترمي فهو العالمة عبد اهلل بن علوي احلداد 

أبو بكر بن �سه������اب وال�ساطري ويف الع�رس  وا

احل������ايل اأجنبت املدين������ة جمموعة من خرية 

العلم������اء منهم ال�سيد �س������امل ال�ساطري وعلي 

م�سه������ور بن حفيظ واأخوه عمر بن حممد بن 
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�سالمي احلبيب علي زين  حفيظ والداعي الإ

العابدي������ن اجلفري وال�سيخ عل������ي �سامل بكري 

)1(
جالء. والكثري الكثري من العلماء الأ

اإط�������������الق م�����و������س�����وع�����ة ال�������س���ع���ر 

لكرتونية:  االإ

اأ�س������درت دار الكت������ب الوطنية يف هيئة 

)اأبوظبي( للثقافة والرتاث املو�سوعة ال�سعرية 

التي تعتر نافذة اجلمهور اإىل جواهر ال�سعر 

لئ النرث.  ولآ

لك������رتوين لهذه  وياأتي اإط������الق املوقع الإ

املو�سوع������ة ال�سخمة بع������د اأكرث من 12 عاماً 

ول من املو�سوعة ال�سعرية  �س������دار الأ على الإ

)1997(، وان�سجام������اً م������ع �سيا�س������ة هيئ������ة 

)اأبوظبي( للثقافة والرتاث، �ساحبة امل�رسوع 

واملب������ادرة اإىل اإطالقه، ومالك������ة حقوق ن�رس 

م������واده، يف دعم الثقاف������ة العربية، بقدميها 

كر  وحديثه������ا، والرتويج لها وجعلها متاحة لأ

عدد ممكن من القراء واملهتمني، كما ي�سكل 

خطوة اإ�سافية على طريق تكري�س العا�سمة 

)اأبوظبي( دورها كمرك������ز ثقايف يف املنطقة 

العربية والعامل. 

ويطمح موق������ع املو�سوعة يف هذا ال�سياق 

اإىل اأن يك������ون مرجعاً وم�سدراً رئي�سيني لكل 

مهتم، لي�س فقط بال�سعر العربي، بل بالرتاث 

أ�سكاله، حي������ث يت�سمن  العرب������ي مبختل������ف ا

املئات من اأمهات الكتب الرتاثية التي بع�سها 

ل يتواف������ر حتى يف �سيغ������ة ورقية، حيث متَّ 

حدث املعايري التقنية  ت�سمي������م املوقع وفقاً لأ

التي م������ن �ساأنها جعل عملية الت�سفح عملية 

ممتع������ة ومفيدة يف اآن مع������اً، وكان احلر�س 

أّل يكون  عداد ملوقع املو�سوعة على ا خالل الإ

أر�سيفي، عل������ى اأهمية ذلك، بل  جم������رد حيز ا

اأن يك������ون اأكرث حيوية م������ن خالل اخلدمات 

التفاعلي������ة التي يتيحها، والت������ي ت�سبغ على 

عملي������ة الت�سفح �سبغ������ة �سخ�سية، حيث يف 

و�سع كل مت�سفح اإيجاد حيزه اخلا�س �سمن 

املوق������ع، والتفاعل مع القيمني عليه، وتدوين 

انطباعاته و�سوى ذلك من خدمات تفاعلية. 

لكرتوين،  ويت�سم������ن موقع املو�سوع������ة الإ

أ�سطوان������ة مدجمة، 2693 ديواناً،  على �سكل ا

أبياتها 2890301 بيتاً يف 138641  يبلغ عدد ا

ق�سي������دة، كم������ا يت�سم������ن 1081 كتاب������اً من 

دبية  اأمهات كتب الرتاث العربي العلمية والأ

والتاريخية، اإ�سافة اإىل ع�رسة معاجم لغوية، 

وبذلك يكون اأكر موقع اإلكرتوين عربي يعنى 

)2(
ن. دب والثقافة حتى الآ بالأ

املدونات يف ندوة جملة العربي: 

عالم الكويتي ال�سيخ اأحمد  افتتح وزير الإ

حمد ال�سباح فعاليات ندوة جملة  العبد اهلل الأ

العربي ال�سنوية الت������ي اتخذت من »الثقافة 

العربية يف ظ������ل و�سائط الت�سال احلديثة« 

عنوانا لها، و�سط ح�سور بارز لعدد كبري من 
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دبية والدبلوما�سية  ال�سخ�سيات الفكرية والأ

دبية  أبرز الوج������وه الأ العربي������ة، ف�س������اًل عن ا

والثقافية يف املجتمع الكويتي. 

أك������د الوزير ال�سب������اح يف افتتاح اأعمال  وا

الندوة اأن الدور الذي قامت به جملة العربي 

خالل ال�سنوات التي م�ست يف ن�رس اإبداعات 

أو انحياز،  العقل العرب������ي حتقق دون تفرقة ا

واأن اإ�سدارات جمل������ة العربي اأغنت الثقافة 

العربي������ة على م������دى اأكرث م������ن ن�سف قرن، 

آخ������ر تلعبه »العربي«  مو�سح������اً اأن ثمة دوراً ا

فهي تقوم مرة كل ع������ام بجمع نخبة خمتارة 

عالمي������ني العرب كي يحلوا  م������ن الكتاب والإ

�سيوفاً على البالد ويناق�سوا ق�سايا الثقافة 

املعا�رسة، م�سرياً يف الوقت ذاته اإىل اأن الثورة 

الت������ي اأحدثها تطور هذه الو�سائط تتمثل يف 

أنه������ا بعد اأن كانت وقف������ا خا�سا للحكومات  ا

نظم������ة اأ�سبح جزء منه������ا حتت �سيطرة  والأ

نرتنت فتحت املجال  فراد، مو�سحاً اأن الإ الأ

حراً لكل اإن�سان ليع������ر عن نف�سه بطريقة مل 

أنن������ا كاأمة عربية  تتوافر م������ن قبل، م�سيفاً ا

نعي�������س يف ماأزق ح�س������اري يه������دد وجودنا 

وكياننا القومي. 

م������ن جهت������ه ق������ال رئي�س حتري������ر جملة 

»العربي« الدكتور �سليمان اإبراهيم الع�سكري: 

أنها جتمع  اإن اأهمي������ة هذه الندوة تنب������ع من ا

نخبة من العقول العربية املبدعة التي تقيم 

الثقافة العربية من ناحية والو�سائط احلديثة 

أ�س������ار اإىل اأن احلوارات  م������ن ناحية اأخرى، وا

املثمرة الت������ي �ست�سهدها اجلل�سات �ستنطوي 

على اأهمية عن�������رس الفكر والثقافة وتعميق 

جناز الفكري يف ال�ساح������ة العربية، واأملح  الإ

اإىل تخ�سي�س بع�س جل�سات الندوة ملناق�سة 

لكرتوني������ة( والتطرق  مو�س������وع )املدونات الإ

بداعات القائمني عليها وحدودها ورقابتها  لإ

بعد اأن اأ�سبحت خ������ارج احلدود اجلغرافية 

املتعارف عليها. 

ويف كلمته با�سم امل�ساركني العرب حتدث 

املفكر امل�������رسي ال�سيد يا�س������ني عن �رسورة 

ال�ستفادة من الطاقات ال�سابة التي وجدت 

يف التدوي������ن نافذة تطل منه������ا علينا بعد اأن 

ب������واب والنوافذ يف  اأغلق������ت الكثري م������ن الأ

وجهها، وطلب م������ن املجتمع الثقايف العربي 

�رسورة اإع������ادة هذه الطاقات م������ن الف�ساء 

الفرتا�س������ي اإىل اأر�س الواقع، م�سرياً اإىل اأن 

املجتم������ع ال�سناعي حتكمه وح������دة ال�سوق، 

أن������ه ل بد من اإعادة �سياغ������ة العالقة بني  وا

أنه  حري������ة ال�سوق وواجبات الدولة، مو�سحا ا

لي�س هناك جمتمع معلومات بغري دميقراطية 

و�سفافية وحرية تداول املعلومات. 

وت�سم������ن حف������ل افتتاح ن������دوة »العربي« 

فيلماً توثيقياً يحكي تاريخ املجلة وم�سريتها 

دبية وخدمته������ا يف اإثراء اللغة  الثقافي������ة والأ
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العربية على م������دى 50 عاماً، وتخلل احلفل 

تكرمي عدة جهات خمت������ارة لهذا العام وهي 

نتاج الراجم������ي امل�سرتك لدول  موؤ�س�س������ة الإ

اخلليج العربية، ومركز البحوث والدرا�سات 

الكويتي������ة، وموقع جهة ال�سع������ر، وقناة النيل 

لكرتوين،  الثقافية امل�رسية، وموقع الوراق الإ

أي�س������اً معر�سا ل�  كم������ا �سمل حف������ل الفتتاح ا

»ر�س������وم فناين العربي« و�س������ارك فيه كل من 

الفنان������ني الت�سكيليني: حلم������ي التوين واأمني 

)3(
أبو طالب. البا�سا وحممد حجي وحممد ا

موؤمتر حول دور املراأة يف الرتاث: 

عل������ى للثقافة امل�رسي  أق������ام املجل�س الأ ا

أة يف الرتاث الفني  موؤمتراً ناق�س فيه دور املرا

املعا�رس، حيث تن������اول امل�ساركون يف املوؤمتر 

العديد م������ن املحاور التي تك�س������ف عن دور 

أة ومكانتها يف الرتاث الفرعوين، والرتاث  املرا

�سالم������ي، ويف الع�رس  القبط������ي، والرتاث الإ

احلديث، وتناولت اأوىل جل�سات املوؤمتر عدة 

مو�سوعات متح������ورت حول احلب يف م�رس 

أة يف الع�رس البطلمي، وو�سع  القدمية، واملرا

أة يف الع�رس الروماين، اإىل جانب بع�س  امل������را

املو�سوعات املتنوع������ة ومنها: فرينا القبطية 

وتاأثريها على املجتمع ال�سوي�رسي وورقة حول 

اأفراح �سيوة، ومناذج مل�رسيات معا�رسات.

وج������رى يف فعالي������ات املوؤمت������ر تق������دمي 

أة يف  بحاث املت�سل������ة باملرا جمموعة م������ن الأ

الفن القبط������ي واملن�سوجات، ومبالب�س املراأة 

أة يف الن�سو�س  يف الع�������رس القبطي، وامل������را

مثال ال�سعبية، وظاهرة  أة يف الأ القبطية واملرا

أة. العنف مع املرا

كما �سمل������ت فعاليات املوؤمتر مو�سوعات 

أة والفن ومنها:  متنوعة متحورت حول امل������را

أة كعن�رس ت�سكيلي يف الت�سوير اجلداري  املرا

أة، ومكانة  �سالمي، وال������دور التنموي للمرا الإ

أة. �سالم، و�سيكولوجية املرا أة يف الإ املرا

ما يجدر ذك������ره اأن املوؤمتر اأتى مبنا�سبة 

أة وقد اأقامه  احتف������الت اليوم العاملي للم������را

على للثقافة مبتحف الفنانة عفت  املجل�س الأ

ناج������ي اإحدى رائ������دات احلرك������ة الت�سكيلية 

املعا�������رسة، ويق������ع املتح������ف يف ح������ي �رساي 

القب������ة، حيث �سكن الفنان �سعد اخلادم رائد 

الدرا�سات والفنون ال�سعبية، وزوجته الفنانة 

عفت ناجي الت������ي تبنت يف اأعمالها ا�ستلهام 

)4(
�ساطري ال�سعبية. عامل الأ

ع��ب��ده خ����ال ي��ف��وز ب��ج��ائ��زة ب��وك��ر 

العربية: 

ف������از الروائ������ي ال�سع������ودي عب������ده خال 

باجلائ������زة العاملي������ة للرواية العربي������ة »بوكر 

العربي������ة« لع������ام 2010 عن روايت������ه »ترمي 

عالن عن ا�سم الفائز باجلائزة  ب�رسر«، ومتَّ الإ

أبو ظبي(، بح�سور  ماراتية )ا يف العا�سمة الإ
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ح�س������د م������ن املفكري������ن والنق������اد والنا�رسين 

جانب. والكتاب وال�سحفيني العرب والأ

وق������ال رئي�س هيئ������ة التحكي������م، الكاتب 

الكويتي طالب الرفاعي: لقد مار�ست جلنة 

التحكي������م عملها خ������الل املراح������ل املختلفة 

للجائزة حمتفظة با�ستقاللية قراراها ونزاهة 

عمال الروائية املتقدمة  تعاملها مع جميع الأ

للجائزة، مع التاأكيد على وجود روايات جيدة 

وممتعة مل يكتب له������ا الو�سول اإىل القائمتني 

أو الق�سرية، مو�سح������اً اأن الرواية  الطويل������ة ا

ت�سور برمزية فائق������ة عوامل ال�سلطة املطلقة 

�سخا�������س والنفو�س  بقدرته������ا على تدمري الأ

مكنة. والأ

وقد اعتر الناقد جاب������ر ع�سفور رواية 

ترمي ب�رسر، موا�سل������ة يف م�سرية عبده خال 

اخلالقة، حيث نعرث فيه������ا على �سخ�سيات 

ملعونة ومعطوبة بالكامل، بال هوية وا�سحة 

اأو مالم������ح متيزها. �سخ�سيات يف ت�ساد مع 

�رسوط امل������كان، موؤك������داً اأن الكتابة الروائية 

عند �ساحب »مدن ت������اأكل الع�سب« هي فعل 

ن التاري������خ الر�سمي  ف�سائح������ي بامتي������از، لأ

الذي ل يكت������ب الف�سيح������ة )يف م�ستوياتها 

املتع������ددة( يغدو تاريخاً مزّوراً اأو م�سكوكاً يف 

�سحة اأجزاء منه.

على �سعي������د ردود الفعل حول فوز هذا 

الكاتب املثابر، اعتر وزير الثقافة ال�سعودي 

عبد العزيز خوجة اأن عبده خال �سفري اململكة 

بداع، وقال: اإن فوزه بهذه اجلائزة يعك�س  يف الإ

حيوية احلراك الثقايف ال�سعودي، فيما قال 

الروائي الكويتي اإ�سماعيل فهد اإ�سماعيل اإن 

عمال  عبده خ������ال ي�ستحق اجلائزة، وفقاً لالأ

التي كتبها وتعت������ر، من وجهة نظره، هادفة 

وفيها مواقف انتقاديه للواقع الجتماعي، يف 

�س������كل جريء، م�سرياً اإىل اأن عبده خال، كان 

منذ بداياته يب�رس بهذه الطاقة الروائية. 

أك������د الناقد �سع������د البازعي اأن �ساحب  وا

�سماء التي  ي������ام ل تخبئ اأحداً( م������ن الأ )الأ

ينبغ������ي اأن نفتخر بها، فهو م������ن القلة التي 

حت������رتف الكتاب������ة ال�رسدي������ة، وبجدي������ة يقل 

نظريه������ا يف ال�سعودي������ة. واأعماله منذ البدء 

جديرة بالهتم������ام والتقدير النقديني، على 

رغ������م �ساآلة الهتمام النق������دي الذي ح�سل 

علي������ه وتوّجه ذل������ك الهتم������ام يف كثري من 

�سباب  احل������الت اإىل اأعم������ال مثرية، اإم������ا لأ

�سباب اجتماعية �سعيفة ال�سلة  أو لأ �سيا�سية ا

أ�س������ار البازعي اإىل اأن  بالكتاب������ة ال�رسدية. وا

كرث وفاًء للكتابة الروائية  عبده خال ظ������ل الأ

ومم������ن كتبوا الرواية يف وق������ت مل تكن بداأت 

فيه طفرة الكتابة الروائية التي نراها اليوم، 

والت������ي جعلتها اأقرب اإىل املو�س������ة منها اإىل 

بداعي الكبري، وقد  ن�س������اين والإ الن�سغال الإ

بلغت يف هذا ال�سياق حداً غري م�سبوق.
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ويعّر الناقد �سالح زياد عن ابتهاجه بهذا 

أنه �سيلف������ت النقاد والقراء اإىل  الفوز، لفتاً ا

قراءة عبده خال، و�سيفتح للرواية الفائزة –

ورمبا- لغريها من اأعماله باب الرتجمة اإىل 

لغات اأجنبية، م�سرياً اإىل اأن هذا لي�س مك�سباً 

لعب������ده خال فقط اإمنا ه������و مك�سب للثقافة 

بداع ال�رسدي حتديداً يف اململكة.  والإ

أم������ا الناقد مبارك اخلال������دي فقد اأكد  ا

أنه  ا�ستحقاق عبده خ������ال اجلائزة، مو�سحاً ا

ل يطلب م������ن اأي ن�س �رسدي �سوى اأن يكون 

ول، ومينح املتلقي  ممتعاً و�سائقاً يف املقام الأ

فر�سة لتحليق املخيل������ة وتيقظ الذهن، ويف 

نها مل  أيه اأن رواية )ترم������ي ب�رسر( خذلته لأ را

تقدم له املتعة التي كان ين�سدها.

وتدار اجلائزة بالت�ساركي������ة مع موؤ�س�سة 

جائزة بوكر الريطانية، وبدعم من موؤ�س�سة 

مارات للنفع الجتماع������ي، وي�سار اإىل اأن  الإ

113 رواي������ة عربي������ة من 17 دول������ة تناف�ست 

على اجلائزة هذا العام، ويح�سل املر�سحون 

ال�ستة، يف القائمة املخت�رسة، على 10 اآلف 

أم������ا الرابح فيف������وز ب� 15 األف دولر،  دولر، ا

وف������از باجلائزة م������ن قبل به������اء طاهر عن 

»واحة الغ������روب«، ويو�سف زيدان عن رائعته 

)5(
»عزازيل«. 

دب  االأ بجائزة  يفوز  حرب  جوزيف 

اللبناين �0�0: 

ف������از ال�ساع������ر اللبن������اين جوزيف حرب 

وىل الت������ي منحها جمل�س العمل  باجلائزة الأ

أبو ظبي( لع������ام 2010 وذلك  اللبن������اين يف )ا

مبنا�سب������ة احتفالت ب������ريوت عا�سمة عاملية 

للكتاب. 

دب  ونال ال�ساعر الكبري )حرب( جائزة الأ

اللبناين التي اأعلنها يف بريوت رئي�س املجل�س 

ألبري متى ع������ن كتابه ال�سعري »زرتك ق�سب  ا

فليت ناي« املكتوب باملحكية اللبنانية ويعتر 

هذا الكتاب ال�سادر عام 2009 عن دار ريا�س 

جنيب الري�س الرابع لل�ساعر حرب باملحكية 

اللبناني������ة بع������د »مق�س احل������ر« عام 1995 

و»�سنونو حتت �سم�سي������ة بنف�سج« عام 2004 

و»طالع عبايل فل« عام 2007، ويعد الكتاب 

وىل هو الكتاب ال�سعري  الفائز باجلائ������زة الأ

الثالث ع�رس للكاتب حرب بعد اأن �سدرت له 

جمموعات �سعرية كر�ست مكانته الرفيعة يف 

ال�سعر العربي عموماً واللبناين خ�سو�ساً منذ 

كا�سيا« عام 1986 تلته  بداية ن�رسه »�سجرة الأ

»مملكة اخلبز والورد« عام 1991، »احل�رس 

واملزمار« ع������ام 1994، »ال�سيدة البي�ساء يف 

�سهوتها الكحلية« عام 2000، »املحرة« عام 

2006، »رخام املاء« 2008، »كلك عندي اإل 
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ر�س اأن  اأنت« ع������ام 2008 و»اأجمل ما يف الأ

اأبقى عليها« عام 2009. 

يذك������ر اأن جائزة جمل�������س العمل اللبناين 

أل������ف دولر منحت ل�ستة  وقدره������ا خم�سون ا

ول ون�سفها  فائزين يقدم ن�سفه������ا للفائز الأ

خ������ري يوزع على خم�س������ة فائزين هم فوؤاد  الأ

احلاج عن »حماري والكومبيوتر« وح�سن عبد 

اهلل ع������ن »فرح« واله������ام من�سور عن »تركت 

الهات������ف يرن« وحممد علي �سم�س الدين عن 

»اليائ�������س من الوردة« وح�سن داوود عن »مئة 

)6(
وثمانون غروباً«. 

معر�ص الريا�ص الدويل للكتاب: 

ع������الم الدكتور  افتت������ح وزير الثقافة والإ

عبد العزيز خوجة، معر�س الريا�س الدويل 

ال������ذي تطلقه العا�سم������ة ال�سعودية  للكتاب 

ب�سكل منتظم كل اأول ثالثاء من �سهر مار�س 

�سنوياً. 

واأكد اخلوجة خالل تفقده اأجنحة املعر�س 

جواء املهياأة للنا�رسين  اأن ال�سوق ال�سعودي والأ

أتاحا م�ساركة عدد كبري من دور  يف املعر�س ا

الن�رس هذا الع������ام اإ�سافة اإىل �سقف احلرية 

احل������ايل اآماًل اأن يتيح معر�������س العام القادم 

لكرتوين و�سط  )2011( م�ساح������ة للنا�������رس الإ

هذا الكم الكبري من دور الن�رس.

�سارك������ت يف املعر�س هذا العام 650 دار 

ن�رس من داخل اململك������ة وخارجها، منها دور 

كرث من 20 دار ن�رس اأجنبية،  ن�رس هي وكيل لأ

داب والثقافات،  ب�سنوف العلم واملعرفة والآ

اإ�ساف������ة اإىل حل������ول دولة ال�سنغ������ال »�سيف 

ال�رسف«، تلك الدول������ة التي قال عنها مدير 

معر�س الريا�س الدويل للكتاب الدكتور عبد 

العزيز �سالح العقي������ل: اإن ال�سنغال حا�رسة 

يف الثقاف������ة بقوة برثاء حراكه������ا الثقايف يف 

�سالمية  فريقية ب�سماتها العربية الإ القارة الأ

املتميزة، فهي ذات تاأثري كبري يف ن�رس الثقافة 

�سالمية يف اأفريقيا. العربية والإ

أنه منذ  ويرى املعنيون بال�س������اأن الثقايف ا

انتق������ال م�سوؤولية تنظي������م املعر�س من وزارة 

عالم  التعلي������م الع������ايل اإىل وزارة الثقافة والإ

ع������ام 2007 ب������ات معر�������س الريا�س الدويل 

للكت������اب يكت�سب زخم������اً، واهتماماً وا�سعني 

�سواء بكثافة،  حملياً وعربياً، وت�سلط عليه الأ

اإ�ساف������ة اإىل ما يحدثه م������ن �سجيج يف ظل 

مواقف بع�������س املت�سددين حيال������ه، وهو ما 

يحدث جدلً مفرغاً من املو�سوعية واملعرفة 

راء كثري من املراقبني الذين يتطلعون  طبقا لآ

ه������ذا العام اإىل جتاوز م������ا اعتروه فتوراً يف 

الرنامج الثق������ايف امل�ساح������ب للمعر�س يف 

الدورة املا�سية، حيث �سهد معر�س هذا العام 

أة  ح�سوراً كبرياً لكّتاب الطفل وم�ساركة املرا

ع������داد واحل�سور والن������دوات، حيث  عر الإ

متَّ تخ�سي�س اجلن������اح )37( للطفل، ويتميز 
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أنواع من املحتوى الفكري التعليمي  بتق������دمي ا

ر�سادي والرتفيهي باأ�سلوب متعدد م�سوق  والإ

لوان والو�سوح حتت عناوين  وجميل �سمته الأ

جنليزية،  واإ�س������دارات عديدة ت�سمل اللغة الإ

أن�سطة  م�سرياً اإىل حر�س املعر�س على اإقامة ا

موجهة كمكتبة مفتوحة للقراءة احلرة، وركن 

عم������ال الفنية، ولقاء م������ع كّتاب وكاتبات  لالأ

الكتاب������ة  ومتخ�س�س������ات يف  متخ�س�س������ني 

�ساليب  أن�سطة ع������ن الأ للطف������ل، اإىل جان������ب ا

 )7(
احلديثة يف الكتابة للطفل. 

تون�ص تكرم الطاهر احلداد: 

كرم������ت ال�سف������ارة التون�سي������ة بريطانيا 

أتنا  الطاهر احل������داد بعد ترجمة كتابه /امرا

جنليزية،  يف ال�رسيعة واملجتمع/ اإىل اللغة الإ

وذل������ك بح�سور ع������دد من ال�سف������راء العرب 

الدبلوما�سيني  م������ن  بريطاني������ا وجمموع������ة 

وممثلني عن منظم������ات، واإعالميني، وعدد 

كادمييني. من الأ

وقد افتتحت ال�سف������رية التون�سية حميدة 

مرابط العبي������دي الن������دوة التكرميية بكلمة 

�سك������رت فيه������ا ب�س������كل خا�������س املحا�رسين 

الدكت������ور داني������ال نيومان والدكت������ورة رونق 

ح�سني اللذين ح�سال عل������ى تكرمي الرئي�س 

التون�سي زي������ن العابدين بن علي �سنة 2008 

مبنا�سبة عملهما املمتاز يف جمال الدرا�سات 

�سالمي������ة، ول�سرتاكهم������ا يف تاأليف كتاب  الإ

»الن�س������اء امل�سلم������ات يف القان������ون واملجتمع« 

أتنا يف ال�رسيعة  الذي هو ترجمة لكتاب »امرا

واملجتمع« للطاهر احلداد. 

أ�س������ارت ال�سف������رية التون�سية يف كلمتها  و ا

ن�س������ان له جذور  اإىل اأن اح������رتام حق������وق الإ

وتاري������خ عميق يف تون�س حي������ث القناعة باأن 

ن�س������ان ت�سمل الرجال والن�ساء على  حقوق الإ

أة جزءا  ح������د �سواء، وهذا ما جعل حقوق املرا

من التقاليد، م�سرية اإىل دور الطاهر احلداد 

أة،ثم القوانني  يف انط������الق م�سرية حترير املرا

التي اأ�سدرت من������ذ 1956 والتغيريات التي 

حوال ال�سخ�سية. عرفتها جملة الأ

ويف مداخلت������ه ا�ستعر�س الدكتور دانييل 

نيوم������ان الذي يرتاأ�س الق�سم العربي بجامعة 

دارم م�س������رية احل������ركات الفكري������ة الداعية 

أة يف الع������امل العربي من رفاعة  لتحري������ر املرا

أم������ني وراأي ب������ريم  الطهط������اوي اإىل قا�س������م ا

أة الغربية يف ع�رسه، موؤكداً  التون�سي يف املرا

أنه بعد درا�سته لكل هوؤلء ا�ستخل�س اأن اأول  ا

أة وامل�ساواة مبا  م������ن دعا فعليا لتحرير امل������را

للمفه������وم املعا�رس م������ن مقايي�س هو الطاهر 

أة  احلداد، وهكذا تكون م�س������رية حترير املرا

يف الع������امل العربي قد بداأت فعلياً من تون�س، 

واأ�ساف الدكتور اأن كت������اب الطاهر احلداد 

أنه عمل روائي قيم اإ�سافية  يعتر اإىل جانب ا

علمية. 
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اأما الدكتورة رونق ح�سني وهي اأكادميية 

بريطاني������ة من ج������ذور عراقية فق������د بداأت 

مداخلته������ا مبقولة طه ح�س������ني ال�سهرية عن 

الطاه������ر احلداد وهي »لقد �سبق هذا الفتى 

زمنه بقرنني« ثم ا�ستعر�ست حمتوى الكتاب 

آراء  ف������كار الراديكالية الت������ي يحملها، وا والأ

الكات������ب املعتدلة يف جمال الدي������ن والقانون 

والطالق والزواج وحقوق املراأة يف ع�رسه.

يذك������ر اأن الطاه������ر احل������داد م������ن رّواد 

ع�رس النه�سة، ولد ع������ام 1899، ودر�س يف 

كتاتيب تون�س العا�سمة، وتخرج من جامعتها 

»الزيتون������ة«، وعم������ل ما�سك دفات������ر يف اأحد 

دكاكني �سوق العّطارين ث������م كاتبا باجلمعّية 

اخلريّي������ة، وقد ن�������رس العديد م������ن املقالت 

اجلريئ������ة يف ال�سح������ف التون�سي������ة كجريدة 

مة« و»اإفريقيا«، كان من 
مة« و»مر�سد الأ »الأ

ال������رّواد املبكرين للحرك������ة النقابية، واأ�سدر 

كت������اب »العّمال التون�سي������ون وظهور احلركة 

النقابي������ة« عام 1927، ال������ذي �سادرته اإدارة 

من فور �سدوره. الأ

أث������ار كتابه امل�سار اإليه حني �سدوره  وقد ا

عام 1930 ردود اأفعال �سديدة، حيث كفرته 

�سولية، واتهمته  بع�س اجلهات الرجعية والأ

دته م������ن �سهادته  حل������اد والزندق������ة وجرَّ بالإ

العلمي������ة وطالب������ت مبنعه من ح������ق الزواج 

وباإخراجه من امللة، ومتَّ منعه من العمل. 

م������ات احل������داد يف ريعان �سباب������ه يوم 7 

ول �سن������ة 1935، لكن  دي�سم������ر /كان������ون الأ

ال�سع������ب التون�سي ونخبته املثقف������ة واملتنورة 

فكرياً قدرت عالي������اً الدور الريادي، فقامت 

بتكرمي������ه على اأكرث من �سعي������د، كان اأهمها 

ح������وال ال�سخ�سي������ة، التي  ت�سم������ني جملة الأ

�س������درت ع������ام 1956، الكث������ري م������ن اأفكار 

واقرتاحات الطاهر احلداد، الذي قال عنه 

آنذاك وطه ح�سني: »لق������د �سبق هذا الفتى  ا

)8(
زمنه بقرنني«. 

الكوين والرتجمة: 

يف ندوة نقدية جمعت بني الروائي الليبي 

اإبراهيم الك������وين، واليوت كول مرتجم رواية 

نكليزية، قال  الك������وين »الت������ر« اإىل اللغ������ة الإ

الك������وين: اإن روح املوؤل������ف تبقى يف الرتجمة، 

بقدر م������ا تكون هذه الرتجمة جيدة، لي�سبح 

الكتاب من وجه������ة نظره خا�ساً باملرتجم يف 

النهائية.

أن������ه من هذا املنطلق  أ�س������ار الكوين اإىل ا وا

كانت اجلوائز يف رواياته متنح للمرتجم، اإّل 

يف �سوي�رسا كانوا ي�������رسون اأن مينحوها له، 

وهو ما يجعل املرتج������م يحزن لذلك، وبهذا 

أتنازل له������م عن الق�سايا  كان يتن������ازل، كنت ا

املالية فاجلوائز لي�ست مالية، كما يقول.

وي�سيف الك������وين: اإن ترجمة الن�س اإىل 

جنبية تعتر احتفاء بهذا الن�س، فاإ�سدار  الأ
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الكت������اب يف الغ������رب يعني حدث������اً يواكب ول 

ين�س������ى، يف كتابتك التي تتزايد كل عام، وكل 

هذا ناجت عن ح�سور النقد يف اأوروبة الذي 

يجعلك ت�ساعف قدراتك التخيلية. 

أيه برتجمة اأعمال������ه اإىل 40 لغة  وع������ن را

أك������د الك������وين اأن الهدف م������ن الرتجمة هو  ا

خر، قائاًل: يجب اأن نتعلم يف  التوا�سل مع الآ

أنا اأعي�س يف اأوروبة منذ 40  حياتنا كل يوم، وا

عاماً، وكنت هناك منذ كان عمري 20 عاماً، 

فاأنا اإن�سان متل������ق اأعطتني احلياة اأكرث مما 

نني قراأت كل الثقافات.  اأعطيتها، لأ

أك������د الك������وين عل������ى اأن احل�س������ور يف  وا

ي مثقف،  خ������رى �رسط مالزم لأ الثقافات الأ

وح������ول ال�سح������راء ق������ال: نح������ن ل نرى يف 

أنا ل  �سي������اء املفقودة، وا �سياء اإل ظالل الأ
الأ

اأكتب عن ال�سحراء كم������كان، بل هي رديف 

ن�س������اين، وامل������دى ه������و الوجود،  وجودن������ا الإ

�سف انت�رست اأعمايل  واملغام������رة واأ�ساف: لالأ

نه������م ي�سعرون بهذا،  أوروب������ة واليابان، لأ يف ا

أ�������رسى البحث ع������ن احلقيقة، هناك  نهم ا لأ

روايات �سهلة واأخرى �سعبة ويف اأوروبة جتد 

ك������ر فالن�س الذي يحكم  خرية الرواج الأ الأ

ولي�س النطباع. 

وحت������دث كول ع������ن جتربت������ه يف ترجمة 

الكوين م�س������رياً اإىل اأن ال�سحراء التي كثرياً 

ما يكتب عنها الك������وين تعتر يف الغرب رمز 

أبع������د من اأن  للخ������الء، لكنها عن������د الكوين ا

تك������ون بيئة، باأنها ت�سبه فك������رة البحر، مثلما 

فع������ل همنغواي يف روايت������ه العجوز والبحر، 

ولذلك عندم������ا ترجمت الكوين كان علي اأن 

أ قال  اأبحر يف اآداب اأخ������رى، ومن هذا املبدا

بعاد  جل اأن اأطرح الأ كول: ترجمت الكوين لأ

العميق������ة، والرم������وز، املوج������ودة يف الرواية، 

)9(
أبعادها.  وا

كافكا بلغة ال�ساد: 

�س������درت ع������ن دار ال�������رسوق يف القاهرة 

ترجمة عربية لرواية م�س������ورة ماأخوذة عن 

رواية املحاكمة لفرانت�س كافكا الذي يعد من 

دب الغربي ويرى  أث������ريا يف الأ اأكرث الكتاب تا

كث������ريون اأن غمو�س اأعمال������ه منحها اأهمية 

م�ستحقة.

والرواية التي ر�سمتها الفرن�سية �سانتال 

مونتلييه واأعده������ا ديفيد زين مريوفيتز هي 

معاجلة اأخ������اذة لرواية كافكا على حد تعبري 

دار ال�������رسوق الت������ي ن�������رست الرواية برتجمة 

فادي عو�س ومراجعة اأحمد حممود.

ح������داث الغام�سة للرواية حول  وتدور الأ

»جوزي������ف ك« الذي يلقى القب�س عليه ذات 

ي������وم ب�سب������ب جرمي������ة ل يعرف عنه������ا �سيئا 

ول ي�رسح������ون ل������ه تفا�سيلها ويظ������ل باحثا 

أ�سباب اعتقاله ثم يج������د نف�سه �سحية  ع������ن ا

ج������راءات الغام�سة الباعثة  ل�سل�سل������ة من الإ
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ق������رب اإىل عبث خال من  عل������ى الت�سو�س والأ

املنطق كاأنه كابو�س.

وق������ال النا�رس: اإن الرواي������ة التي تقع يف 

127 �سفح������ة كبرية القط������ع متاهة ق�سائية 

تبتلع مواطن������اً بريئاً.. لوحة �سديدة الو�سوح 

للبريوقراطي������ة املت�سلطة الت������ي تده�س حياة 

مواطنيه������ا املغرب������ني. ولهذا ف������اإن املحاكمة 

ن مثلما كانت  منا�سبة ملقت�س������ى احل������ال الآ

دائما.

ويعد كافكا -1883-1924- رائداً لتيار 

عر عن الغرتاب النف�س������ي وال�سطهاد يف 

اأعماله ومنها: امل�سخ والقلعة، ويقول النا�رس: 

اإن كاف������كا رف�������س ن�������رس معظ������م اأعماله يف 

أبعد من ذلك حينما  حياته، بل اإنه ذهب اإىل ا

اأو�سى �سديقه املحرر ماك�س برود اأن يحرق 

آثر األ ينفذ  كل اأوراقه بعد موته. لكن برود ا

و�سية �سديقه، ون�رس برود املحاكمة يف العام 

)10(
التايل لوفاة كافكا. 

�سيوية:  �سو تونغ يفوز ببوكر االآ

فاز الكات������ب ال�سيني �س������و تونغ بجائزة 

�سيوية  م������ان لهذا الع������ام، وهي الن�سخ������ة الآ

من جائزة بوك������ر، متفوقاً على جمموعة من 

الكتاب الهنود.

وتتمح������ور الرواية التي حمل������ت عنوان 

قارب اخلال�س حول حماولت موظف منبوذ 

ع������ادة بناء حياته،  من احل������زب ال�سيوعي لإ

حيث ت������دور اأحداثه������ا حول حي������اة م�سوؤول 

حزب������ي يغ������ازل الن�ساء ويخ�س������ي نف�سه بعد 

نفيه على م������نت زورق نهري مع ابنه ال�سغري 

حداث ال�ساخب������ة للثورة الثقافية يف  اإثر الأ

أوا�سط �ستينيات القرن املا�سي. ا

واعتر �س������و يف اأول تعليق ل������ه بعد نيله 

اجلائزة اإنه ي�سعر اأن احلكم مبنحه اجلائزة 

مر مهم  ات�سف بال�ستقاللية، مو�سحاً اأن الأ

نه ل يعد نف�س������ه من الكتاب  بالن�سب������ة ل������ه لأ

امل�ساهري.

وتت�سف كتابات �سو بال�سوداوية وت�ستمد 

�سعبيته������ا م������ن ا�ستفزازيتها، لكنه������ا تعّر�سه 

باملقابل للمتاعب مع ال�سلطات يف بالده.

وو�سفت جلنة التحكيم املكونة من ثالثة 

اأع�ساء بينهم الكاتبان الهندي بانكاج مي�رسا 

يرلن������دي ك������ومل تويبني، رواية �س������و باأنها  والإ

أ�سط������ورة �سيا�سية متعلقة باملت�رسدين، عالوة  ا

أنها »حكاية رمزية عن الرحالت التي  عل������ى ا

نق������وم به������ا يف حياتنا، وامل�ساف������ة بني قارب 

جنازنا«. ر�س اجلافة لإ رغباتنا والأ

خرى،  ول�س������و العدي������د من الرواي������ات الأ

وتعد رواي������ة زوجات وخلي������الت التي كتبها 

كرث �سهرة بني اأعماله،  عام 1989 الرواية الأ

وقد حتولت اإىل فيلم بعنوان »ارفع الفانو�س 

حمر« للمخ������رج ال�سين������ي ت�سانغ ييموو،  الأ

رز  وكتب �سو �س������ت روايات منه������ا رواية »الأ
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نباء اليمنية »�سباأ« وكالة االأ  -1

WWW.SABANEWS.GOV.YA.
وكالة اأنباء اخلليج  -2

WWW.JAMAHIRIYANEWS.NET
�سبكة املعلومات العربية املحيط   -3

WWW.MOHEET.COM.
و�سط  وكالة اأنباء ال�سرق االأ  -4

WWW.MENA.ORG.EG.
موقع ميدل اي�ست اأن الين  -5

WWW.MIDDLE-EAST0ONLINE.CO
نباء العربية ال�سورية »�سانا« وكالة االأ  -6

WWW.SANA.ORG.
نباء ال�سعودية وكالة االأ  -7

WWW.SPA.GOV.SA.
نباء التون�سية وكالة االأ  -8

WWW.AKHBAR.TN.
موقع القناة  -9

WWW.ALQANAT.COM.
10- موقع البوابة

WWW.ALBAWABA.COM.
11- موقع قناة اجلزيرة

WWW.ALJAZEERA.NET.

اإحــــــــاالت

¥µ

وحيات������ي كاإمراط������ور« التي �س������درت عام 

دبية  �سيوية الأ 2006، وتهدف جائزة مان الآ

اإىل التعريف بكبار كّت������اب املنطقة ومنحهم 

)11(
أو�سع.  منراً للو�سول اإىل جمهور دويل ا
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ثري، بد�أت مالمح  منذ �لب������دء يف �لكتابة �لتاريخية، و�لعمل على �حلفر �لأ

ت�س������كل �أويل لتاريخ �ملنطقة �ل�سورية وب������الد �لر�فدين، وبد�أت �لدر��سات تظهر 

جنبية. أم باللغات �لأ أكانت بالعربية � خرى، �سو�ء � �لو�حدة تلو �لأ

�سورية  أن������ا بع�ض �لدر��سات عن �حل�س������ار�ت: �ل�سومرية و�لبابلي������ة و�لآ قر�

ر�مية. و�لكنعانية و�لفينيقية و�لآ

لكن قلة ه������ي �لدر��سات �لتي قدمت عن �ملحي������ط �جلغر�يف لهذه �ملنطقة 

مر وما  ع������ن �لعالقات بني �حل�س������ار�ت �ل�سابقة �لذكر ودول �جل������و�ر.. كان �لأ

❁

ò
باحث �سوري.

بالد الرافدين وعيالم

❁
عر�ض وتقدمي : حممد �سليمان ح�سن
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يزال يحتاج للعديد م������ن الدرا�سات املقارنة. 

لكن ذلك مل مينع من ظه������ور درا�سات مقاربة 

معرفي������ة اأوىل ع������ن ح�سارات اجل������وار: بالد 

عي������الم، وبالد احلثي������ني، وامليتانيني وغريهم 

من الأمم وال�سعوب. 

وبداأت هذه الدرا�س������ات مبقاربة خجولة 

ملجم������ل هذه العالق������ات على ال�سع������د كافة: 

وال�سيا�سي������ة  والجتماعي������ة  القت�سادي������ة 

والفكرية.

كتابنا له������ذا ال�سهر، يبح������ث يف وجه من 

اأوجه هذه العالقة، بني ح�سارتني متجاورتني. 

عن������وان الكت������اب: ب������الد الرافدي������ن وعيالم 

–العالق������ات احل�ساري������ة يف التاريخ القدمي. 
املوؤل������ف الدكتور ن�س������ار �سليم������ان ال�سعدون، 

باحث واأكادميي عراقي، متخ�س�ص بالتاريخ 

الق������دمي ملنطقة بالد الرافدي������ن. يقع الكتاب 

يف /345/ �سفح������ة من القطع الكبري، و�سدر 

عن دار اإنانا للطباع������ة والن�رش بدم�سق للعام 

./2010/

نحاول يف هذه العجالة تقدمي ملحة موجزة 

عن الكت������اب، مبا يت�س������ق واملعطيات املعرفية 

للكتاب.

❁    ❁    ❁

1- تاريخ العالقات بني بالد الرافدين 

لف الثالث قبل امليالد وعيالم يف الأ

 تقع ب������الد عيالم اإىل ال�������رشق من جنوب 

العراق، وكانت عل������ى ات�سال به منذ الع�سور 

املبكرة. اأطل������ق ال�سومريون على هذه املنطقة 

ر�س  ا�س������م )NIM-KI( وال������ذي يعن������ي الأ

كادية فهي )اإيالمتو  املرتفعة. اأما الت�سمية الأ

Elamtu( وه������ي م�ستقة من العلو وال�سعود، 
اأي الرتفاع. ويف العيالمية فاإن الت�سمية تعني 

له«. كما ورد ا�سم عيالم يف التوراة  أر�������س الإ »ا

جنيل. والإ

اأما املوقع اجلغرايف، فاإنه خ�سع ملد وجزر 

م������ن كرمن�ساه يف ال�سم������ال الغزبي اإىل طريق 

خرا�سان الكبري القادم من بغداد يف ال�سمال. 

ومن وجه������ة جغرافية كانت عي������الم امتداداً 

طبيعياً ل�سهول الرافدين.

الطرق التي كان������ت تربط بالد عيالم مع 

الع������امل اخلارجي وب������الد الرافدي������ن مّتر عر 

منفذي������ن: من مدين������ة �سو�سة نح������و حمافظة 

مي�س������ان ثم مدينة بابل. ومن �سو�سة وبابل اإىل 

الو�سط العراقي.

املناخ قريب م������ن مناخ بالد الرافدين من 

حيث درجات احلرارة العالية با�ستثناء املناطق 

اجلبلي������ة. وت������روي اأرا�سي عي������الم جمموعة 

نهار: الكرخ������ة وويز والكارون واملارون  من الأ

وزهرة.

الب�������رسي كان مفتوح������اً ملجيء  تكوينه������ا 

موج������ات عدة م������ن ال�سكان اجلواب������ة لل�رسق 

أنهم  بحاث ا دنى القدمي. ولكن ما توؤكده الأ الأ

يرانية  قوام الإ كانوا اأقواماً متقدمة عل������ى الأ

من الفر�س.
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ه������م يف اجلغرافية  املراك������ز العيالمية الأ

أن�سان و�سيما�سكي. هي: �سو�سة وا

ثرية وج������ود عالقة  توؤك������د الك�س������وف الأ

مبك������رة بني العيالميني وب������الد الرافدين منذ 

الع�رس احلجري احلديث يف العراق ويف بالد 

عي������الم يف مدين������ة )بر�سيبولي�س(. ويف خالل 

حداث  ع�رس فجر ال�ساللت نالحظ بروز الأ

احلربي������ة املوثق������ة وال������دللت عل������ى النفوذ 

ال�سومري يف بالد عي������الم. عالقة برزت بني 

القت�ساد وال�رساع الع�سكري.

كادي حققت بالد الرافدين  يف الع�رس الأ

نفوذاً قوي������اً يف بالد عي������الم اإىل احلد الذي 

كادية حتل حمل اللغة العيالمية،  جعل اللغة الأ

كادي )2371- 2316ق.م(  بدءاً من �رسجون الأ

مروراً برميو�س بن �رسجون وما ن�ستو�سو اأخيه، 

ثم نارام –�سني، و�سار –كايل –�ساري.

يف الع�������رس ال�سوم������ري احلدي������ث ت�سببت 

هجم������ات الكوتي������ني يف اإنهاء حك������م ال�ساللة 

كاديني.  كدية، وقد �سقطت بالد عيالم مع الأ الأ

أور الثالثة )2112-2004ق.م( طرد  مع �ساللة ا

الغزاة الكوتي������ني يف اأول حرب حترير عرفها 

التاريخ ووحد ملوك ب������الد الرافدين وعيالم 

ومن ملوك تلك الفرتة: اأور-منو، �سكلي، اأمار 

–�سني، �سو-�سني، اأبي - �سني.
❁    ❁    ❁

�- تاريخ العالقات بني بالد الرافدين 

لف الثاين قبل امليالد وعيالم يف االأ

متت������د هذه املرحل������ة من الع�������رس البابلي 

ه������ذه  �سه������دت  )2000-595ق.م(.  الق������دمي 

الف������رتة قيام عدة دويالت متعا�رسة حتى قيام 

حموراب������ي. ويف بالد عيالم كان نظام احلكم 

عبارة عن احتاد واإم������ارات اأو دويالت باإدارة 

مراء املعينني من قبل البابليني. اأحد الأ

وىل التي بداأت )1894- يف �ساللة بابل الأ

أ�س�ست  1595ق.م( وكان������ت مرحل������ة اأموري������ة ا

دول������ة لها يف بابل. اأما بالد عيالم فقد قامت 

فيه������ا �ساللة جدي������دة عرفت با�س������م ال�ساللة 

يبارتي������ة=1850ق.م(. وق������د متتعت بالد  )الإ

عيالم يف هذه الف������رتة بال�ستقالل ال�سيا�سي 

عن بالد الرافدين.
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�س������وري الق������دمي )2000- يف الع�������رس الآ

�سوري������ون مملكته������م يف  أ�س�������س الآ 1500ق.م( ا

�سمال ب������الد الرافدي������ن. ت������وىّل احلكم عدد 

ول( الذي  من املل������وك منهم )�سم�س������ي اأدد الأ

آ�سور موؤ�س�ساً  متكن من ال�سيطرة على ب������الد ا

اإمراطوري������ة امتدت من جبال زاغرو�س حتى 

را�سي ال�سمالية  املدن ال�سورية �رسق������اً اإىل الأ

من بالد عيالم مقاوماً النف�سال عن مملكته. 

�سوريني  وقد كانت العالقة بني العيالميني والآ

عدائية.

أ الع�������رس البابلي الو�سيط )1500ق.م(  بدا

أثر ان�سحاب احلثيني. كان  يف بالد بابل على ا

ع�رساً طوياًل وم�ستقراً. وعرف با�سم ال�ساللة 

أربعة قرون. وكان يقابله يف  )الكا�سية( طوال ا

بالد عيالم املل������ك )تاتا TaTa( من ال�ساللة 

يبارتية. ويف هذه الفرتة فتحت بالد عيالم  الإ

وعا�سمته������ا )�سو�س������ة( بعد �������رساع ع�سكري 

طويل.

م������ا حدث يف الف������رتة البابلي������ة حدث يف 

�سوري  �سورية اإذ و�س������ل اجلي�س الآ
احلقبة الآ

قاليم املجاورة لها. اإىل العا�سمة )�سو�سة( والأ
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3- تاريخ العالقة بني بالد الرافدين 

ول قبل امليالد. لف االأ وعيالم يف االأ

�س������وري احلديث )911- �سه������د الع�رس الآ

�سورية. اإذا امتد 
612ق.م( تعاظم الدول������ة الآ

دنى  نفوذه������م اإىل معظ������م بل������دان ال�������رسق الأ

�سورية يف حالة  القدمي. كما كان������ت الدولة الآ

�رساع مع العيالمي������ني، حالت �رساع امتازت 

بتدخل عيالمي يف ال�سوؤون الداخلية من خالل 

التحالف مع حركات انف�سالية، والتي انتهت 

بتدمري عا�سم������ة عيالم القدمي������ة )�سو�سة(. 

وبقي������ام الدول������ة البابلي������ة احلديث������ة )626- 

539ق.م( توا�سلت هذه الدولة مع من �سبقها 

�سورية( يف حكم البالد مبنجزاتها  )الدولة الآ

ال�سيا�سي������ة وتراثها احل�ساري. من اأهم ملوك 

�سورية: �سلمن�رس الثالث. هذه الدولة الآ

�سورية الثانية )744-  مراطورية الآ يف الإ

612ق.م( اعت������ال )تغ������الت بال�������رس الثالث( 

�سالحات،  أب������و الإ احلك������م، وال������ذي �سّم������ي ا

وخا�س������ة اجلي�س. وقامت ال�سيا�سة اخلارجية 

وىل  أرب������ع مراحل: املرحل������ة الأ أ�سا�س ا عل������ى ا

والثالثة  )الهج������وم(،  والثاني������ة  )النته������اك(، 

)الهدنة الق�سرية(، والرابعة )التدمري( وفيها 

رمنية والعيالمية.  مراطوري������ة الأ حطمت الإ

أ�سه������ر قادة هذه الفرتة )�رسجون الثاين(  ومن ا

آ�سور بانيبال.  و�سنحاريب واأ�رسحدون، وا

لعالقات  احل�����س��اري��ة  اجل��وان��ب   -4

بالد الرافدين مع بالد عيالم

 �سهدت اأر�س بالد الرافدين قيام ح�سارة 

أثره������ا اإىل دول اجل������وار عر  عريق������ة امت������د ا

ع�س������ور ح�سارية خمتلفة. ات�سمت باملبتكرات 

والعطاءات الفنية واحل�سارية، والتي كثرياً ما 

قوام املجاورة. أثارت حقد الأ ا
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لقد ُعدت باب������ل مهداً حل�س������ارة ال�رسق 

دن������ى الق������دمي. فهن������ا اخرتع������ت الكتابة،  الأ

داب والعمارة والفنون العراقية  واأ�سبح������ت الآ

القدمية اأمثلة حتتذى.

ثرية التي جرت يف  ك�سفت التنقيب������ات الأ

العا�سم������ة العيالمية واأماكن اأخرى، عن عمق 

ال�سالت احل�سارية مع بالد الرافدين.

لقد وج������دت يف عيالم العديد من الفنون 

املقلدة للنم������اذج الرافدية القدمية، فالتجارة 

حمل������ت معها معامل الفن. وق������د برز ذلك يف: 

�سطواني������ة، والنح������ت  خت������ام الأ الفخ������ار والأ

والعمارة.

أث������ريات الثقافية فق������د برزت يف  أم������ا التا ا

اأوجه ع������دة منها: اللغ������ة، اإذ متيزت ح�سارة 

أنها مه������د اللغات العاملية من  بالد الرافدين ا

آ�سورية. وقد تاأثر العيالميون  �سومرية وبابلية وا

بالكتاب������ة ال�سائدة يف ب������الد الرافدين وظهر 

اخلط العيالم������ي القدمي الذي ه������و ت�سوير 

للخ������ط ال�سومري )امل�سم������اري(، وحلّت اللغة 

كادية حم������ل اللغة العيالمي������ة وا�ستخدمت  الأ

�سماء الرافدية. الأ

يف اجلان������ب الديني متي������ز بالتداخل بني 

الدين العيالم������ي والرافدي م������ع خ�سو�سية 

عيالمي������ة. برزت يف التبجي������ل والحرتام غري 

نوثة الن�سوية اخلالدة ويف عبادة      العادي������ني لالأ

فاعي. الأ

يف اجلانب القان������وين اكت�سحت احل�سارة 

الرافدي������ة العامل كل������ه من خ������الل الت�رسيعات 

أ�سنونا،  القانوني������ة )اأورمنو( لب������ت ع�ست������ار، ا

أثر ذل������ك على بالد عيالم.  حمورابي(. وقد ا

فقد اعتمد القادة )العيالميون( على القانون 

الرافدي املكتوب، على الرغم من وجود قانون 

عيالمي �سفوي.

أ�سا�ساً يف  العالق������ات القت�سادية كان������ت ا

خرى، وقد ظهرت ب�سكل  جممل العالق������ات الأ

جلي يف التجارة. فقد ارتبطت بالد الرافدين 

بط������رق جتاري������ة عدة م������ع ال������دول املجاورة. 

وخا�س������ة بالد عيالم من جهة ال�رسق. وبرزت 

خ�ساب  ولية كالأ التجارة بقوة يف جمال املواد الأ

حجار الكرمية واملعادن من بالد عيالم. والأ
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أولية للكتاب يف خطوطه  ما قدمناه قراءة ا

العامة. نعتقد اأن ما يحتويه الكتاب يثري مادة 

قرائية هام������ة يف تاريخ العالق������ات الدولية. 

وم������ادة خ�سبة لدرا�سة التط������ورات التاريخية 

للجغرافيا ال�سيا�سية للدول. من خالل �رساع 

يتخذ �سمة )�رساع احل�سارات(.
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خ��الق  االأ عن  احلديث  الراهن،  وقتنا  يف  اأ�سبح  لقد  حمدثي:  قال 

ومكارمها نوعًا من التخّلف والتجّمد يف �سلفية فكرية غافلة وفا�سلة.

يح�سب  ال��ذي ال  امل��ادي  املنطق  الع�رس متماد يف  اأن  قلت: �سحيح 

قوى وله، والقوة مع الغني وله،  خالق، فاحلق مع االأ ح�سابًا حلدود االأ

ن يف  والنجاح ي�رسح وميرح يف مالعب املال وراأ�سه، وذنب الغني مغفور الأ

�ســـــب�ق الفئـــران؟!
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ر�ص  نًا ال تتو�سل اإليه بالدة الفقر، فالفقر بليد على االأ الغنى وبه اإبداعًا حم�سّ

املتخلفة.. ومع كل هذا وذاك، ما زالت اأ�سوات اخلري كثرية والدنيا مذ كانت لها 

خالق اأ�سا�ص التوازن وبها حرمة الوجدان والفكر ال�سليم. �رسورها، وتبقى االأ

ن�ساين والفكري مازال عاجزًا عن فر�ص القيم  قال حمدثي: ولكن الوعي االإ

خالقية يف حياة النا�ص، كاأن احلق ال يلتقي باحلقيقة، وكاأن اخلري جزء من  االأ

وعي طوباوي.. اأي خلل هذا الذي ي�رسب عمق اأعماق وجودنا..

قلت: اإن منطق احل�ساب املادي يعّم العامل، والرتدي االجتماعي واالقت�سادي 

خالقي، وقراءة التاريخ احلديث واملعا�رس هي اأ�سواأ  يوؤدي بال�رسورة اإىل الرتدي االأ

ن�سان اأن يفعله، لذلك دعنا نعود اإىل التاريخ القدمي الذي يخربنا  ما ميكن لالإ

اأن التاريخ ال ميكن اأن يقف ثابتًا عند و�سع واحد، بل ال بد من اأن يتحرك، اإىل 

مام اأو اإىل اخللف، ونحن يف عامل اليوم نتحرك اإىل اخللف. والظروف العامة  االأ

ال�سائدة هي التي تقرر املخرج من هذه الظروف ومن احلقائق املعروفة اأن مفكري 

ع�رس النه�سة يف اأوروبة هم الذين حركوا عجلة التاريخ يف الطريق ال�سليم بعد 

خالقي هي التي حّركت النا�ص  طول تعرث وركود، وكانت نه�سة الفكر العلمي واالأ

يف  ال�سري  اإىل  ودفعتهما  واحل�سارة  التاريخ  حركت  التي  هي  اإنها  اأي  ذلك  اإىل 

مام بداًل من الدوران يف الدائرة املفرغة العقيمة..  طريق م�ستقيم يتجه اإىل االأ

والنظريات  حكام  االأ وي�ستخرجون  يدر�سونه  التاريخ  على  الفال�سفة  لقد عكف 

مم، ومن خاللها ا�ستطاعوا اأن يبدعوا فكرًا جديدًا وا�سع املدى..  من جتارب االأ

البحث هو الذي ق�رسّ الطريق و�ساعد على قيام نه�سة فكرية علمية �ساملة.

القدمي  التاريخ  اإىل  فتقودين  خالقي،  االأ ال��رتدي  اأحدثك عن  قال حمدثي: 

وروبية؟! وعوامل النه�سة االأ

و»فيكو«  »مونت�سكيو«  اأف��ك��ار  على  اعتمدت  وروب��ي��ة  االأ النه�سة  ولكن  قلت: 

فكار التي انتقدت ب�سدة منطق »�سباق  خالقية.. هذه االأ و»داالمبري« وغريهم االأ

الفئران للو�سول اإىل ثراء اأكرث« وكانت ترى اأن ال�سعي لك�سب العي�ص عن طريق 
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ر�ص وزراعتها، وممار�سة ال�سناعات اليدوية، وتوفري  العمل املثمر مثل فالحة االأ

اإىل  ت��وؤدي  اإ���رساف..  املتاجرة يف غري  الب�سائع عن طريق  حاجات اجلماعة من 

�سعادة اأكرب مما توؤدي اإليه الرثوات الكبرية املتجّمعة يف اأيٍد قليلة..

عليها،  نحن  التي  احلالة  واإىل  امل�سدود  الطريق  اإىل  اأو�سلنا  خ��الق  االأ ف�ساد 

اأجدادنا  به  قام  ال��ذي  الكبري  العمل  ن��درك جيدًا حجم  التاريخ  ندر�ص  عندما 

ب��داع الذي متَّ  جناز واالإ موي والعبا�سي، ونده�ص من عظمة االإ يف الع�رسين االأ

خالق احلميدة، كانت وراء جميع املنجزات  خالق، واأقول واثقًا اأن االأ بف�سل االأ

قامت  التي  احل�سارات  فجميع  التاريخ  خالل  العرب  بها  قام  التي  احل�سارية 

آرامية وتدمرية ومينية  آكادية وبابلية وكنعانية وعمورية وا لديهم من �سومرية وا

واإ�سالمية هي ح�سارات اأخالقية، الكلمة فيها كان لها فعل ال�سحر..
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